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Сажетак: Нова технологија и глобализација мењају свет. Већина помодног 
размишљања о импликацијама ових промена је погрешна. Светска економија, 
економије у транзицији посебно, пролазе кроз "тектонска померања" и "потопе 
трансформација". Под поплавом футурофобичне литературе из области 
економије, у богатим индустријским нацијама све се више јавља забринутост 

због незапослености и стагнирајућих плата
1
. Наводни узроци за то су 

глобализација и задивљујуће брза технолошка промена. Међутим, то није људски 
одговор на људско питање. Питање које се поставља могло би се дефинисати: да 
ли и технолошка револуција изискује економску револуцију и како стоје ствари са 
конкуренцијом? Управо промена која се догодила у савременом добу је темпо 
технолошке иновације и њен утицај на конкурентност. Животни циклус 
производа и технологије се све више скраћује. Потребна је иновативна реакција 
„ пре чињенице“. Основна тежња је технолошка и конкурентска доминација. 
Информационе технологије (полупроводници, компјутер, софтвер и 
телекомуникације) и њихов однос са силама глобализације,  доприносе 
сурвавајућим трошковима комуникација и глобализацији производње и 
финансијских тржишта. За узврат глобализација подстиче технологију 
интензивирањем конкуренције и убрзавањем дифузије технологије путем 
директних иностраних инвестиција. Заједно, глобализација и IT савлађују време и 
простор. Управо због ове релације простор - време долази до радикалне промене у 
економији и у њеним подручјима. Насупрот индустријској економији наступа 
умрежена економија.  
Кључне речи: конкуренција, технички прогрес, технологија, знање, иновативност 
                                                        
Abstract: New technology  and globalization are changing the world. Majority of 
modern thinking about implications of these changes is wrong. World eceonomy, 
economies in transition especially, are going through "tectonicshifts" and "floods of 
transformations". Under the flood of futurophobic literature from the field of economy, 
in industrially rich nations there is more and more concern over unemployment and 
stagnant wages. Supposed causes for that are globalization and astonishingly rapid 

                                                 
1
The Economist A Survey of the World Economy, september 28 th 1996. str 3. Лавина 
футурофобичних књига наговештава, ни мање ни више, него крај старог 
економског поретка. Погледајмо наслове књига: “Крај изобиља”, “Крај рада”, 
“Смрт инфлације”, “Смрт конкуренције”, Крај географије”, “Смрт новца” или чак 
“Смрт економске науке”. 
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technological change. However, that is not a human answer on a human question. 
Question that is asked could be defined as: does the technological revolution require 
economical revolution and how are things with competition. The change that has 
happened in modern era is the pace of technological inovation and its influence on 
competition. Life cycle of product and technology is becoming shorter. Innovative 
reacton "before fact" is needed. Basic tendency is technological and competition 
dominance. IT (semiconductors, computers, software and telecommunications) and their 
realtion with forces of globalization are contributing toward declining expenses of 
communications, globalization of production and financial markets. In exchange 
globalization encourages technology by intensificating competition and by speeding 
diffusion of technology with direct foreign investments. Together, globalization and IT 
are overcoming time and space. Because of this time-space relation, it comes to radical 
change in economy and its fields. As opposed to industrial economy appears networked 
economy. 
Keywords: competition, technicalprogress, technology, knowledge, innovation 
 

УВОД 
  
 Највећи вид културе у укупној култури човека и човечанства 
манифестује се у култури рада која за последицу има продуктивност. 
У нашој привреди ефекти производног рада су веома ниски, јер за 
један час рада плаћамо много више него што се плаћа у 
високоразвијеним земљама. 
 Са повећавањем нивоа културе у изразу ефеката производног 
рада несумњиво ће расти конкурентска позиција предузећа и 
привреде као целине. Одржавање високог успеха је манифестација 
конкурентски здраве позиције предузећа. Однос стратегије и 
конкуренције је питање које се увек може поставити. Стратегија увек 
почиње са питањем: шта се догађа на тржишту и настоји да истражи 
везе између догађаја и интерног дешавања у тражењу извора 
корективних акција. Нико не поседује рецепт за добитну синтезу већ 
је потребна интеракција између функција и не само што она иде са 
сваком од њих већ детерминише успех целог предузећа. Што боље 
функционише свака функција то је процес приближавања успеху 
целине већи. То може имати караткеристику случаја, јер:  
 - наши конкуренти раде то исто па је мање места за 
конкурентску предност на бази односа функција по функција и  
 - функционална оптимизација у вакуму као што нас учи 
теорија система, увек иде предалеко. Целина никад није оптимална 
ако одвојено оптимизирамо сваки њен део. 
  Предности у 1970-им годинама су се углавном базирале на 
менаџменту трошкова а када је дошло до успоравања раста који је 
наишао са рецесионим IV таласом тада су се почела тражити 
супериорна решења у позицији релативних трошкова. Са новим 
таласом почетком 1980-их година наступа диференцијација као вид 
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стицања конкурентске предности. Поново је у почетку било довољно 
остварити добит од супериорне продајне цене, без бриге за трошкове 
које је диференцијација довела. Следеће што нам се догодило, било 
је враћање иновације, која се развила на конкуренцији базираној на 
времену и техници ранијих 1990-их година. Онда нам се догодила 
еволутивна и сада умрежена економија. Напад, челични закон 
конкурентске економије води скупљању од коначности до ситница - 
испитати све. Постепено стратегија је добила много комплекснију 
нијансу захтевајући разумевање интеракција, изменом свих ових 
елемената, и дошло је до карактеристичних комбинација које 
омогућавају оштрину у посебним делатностима тржишта.  
 

ДИЈАГНОЗА ПОДРУЧЈА ПРОМЕНА У ЕКОНОМИЈИ 
 

 У следећој табели навешћемо основна подручја промена 
између одлазеће класичне и наступајуће умрежене економије.  
 

Подручја промена Индустријска економија Умрежена економија 

1. Лимити земља, капитал (новац) време 

2. Потрага за стратегијом 
на папиру заснована, 
човек или телефон 

на Wеb-у заснована 

3. Трансакције 

лицем у лице, телефоном, 
путем поште, папирнати 
новац кредитне картице, 
чекови 

Е-маил, Wеб, остали 
електронски начини за 
коришћење метода 
електронског плаћања 

4. Комуникације 
један са једним и један са 
многима 

многи са многима 

5.Похрањивање 
информација 

аналогна дигитална 

 
 За последњих 20 година глобална мрежа компјутера, 
телефона и телевизора повећала је свој капацитет преношења 
информација за преко милион пута. Компјутерска моћ  се 
удвостручује приближно сваких 12 месеци у складу са МООR-овим 
законом. Технолошки стручњаци аргументују да се IT могу показати 
много значајнијом од било које раније технолошке револуције. 
Многи аналитичари имају тмуран поглед у смислу да ће глобална 
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дигитална економија проузроковати незапосленост и недостатак 
добро плаћених радних места, растућу неједнакост и сиромаштво. 
По њима брза технолошка промена и оштрија међународна 
конкуренција слаби тржиште рада главних индустријских земаља. 
Заједничка порука ових идеја јесте да светска економија која се мења 
захтева нову економску парадигму. Она ће сигурно наступити, јер 
већ наступа али са супротним тенденцијама у односу на 
песимистичка гледања. Велики део оваквих помодних размишљања 
једноставно је погрешан. Јер, како глобализацију тако и технолошке 
промене у великој мери неки преувеличавају. Токови капитала биће 
све већи и бржи док ће на технолошкој страни уз помоћ јефтине и 
ефикасне комуникационе мреже доћи до убрзаних трансфера. 
Информационе технологије и глобализација ће засигурно имати 
огромне импликације за фирме, раднике и владе. Конвенционална 
економска статистика пројектована за индустријско доба, није 
дорасла информатичкој ери. Такође не постоји оправдање за 
апокалиптичко предсказивање растуће незапослености и смањених 
надница због замене радника богатим привредама, компјутерима или 
страним радницима.  Промена је увек рушилачка и нагла, јер јој се 
увек неко супротставља. Међутим, промена је просто економски 
раст под другим именом. Јер, раст и развој привреда и запослености 
почива на сталном померању ресурса од индустрија која пропадају 
до индустрија које су у развоју и то у континуитету. Замрзнуто 
тржиште рада без примања или отпуштања радне снаге 
представљало би разлог за забринутост. Ако би развијене земље 
покушале да заштите фирме и радна места од промена путем 
одређених тарифа, субвенција или заштите запослених они ће у 
суштини спречити не само промене већ и економски раст.  
 Четврти талас у развијеним економијама који је успоравао, 
сазревао истовремено је и усмеравао економију ка новом поретку. 
1970-их смо развили идеје стратегије у складу са новим изазовима 
конкуренције. 1980-их смо прихватили изазов перформансе и поново 
учили лекције о интеграцији. Крајем 1980-их и у 1990-им 
монументални изазов промена је био пред нама, јер су темељи 
привреде почели да се мењају што је коначно довело у питање 
легитимитет неких институција. Коначно је дошло до синтезе кроз 
врхунске стратегије које користимо у 1990-им како би се нашли нови 
начини управљања организацијама неопходних за успех у 
новонасталом добу. Предстоји нам експанзија економије која се 
заснива на знању где ће производња све више бити у облику 
нематеријалних вредности као што су информационе услуге, 
пропаганда и забава а не у материјалним добрима. Доћи ће до 
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продубљивања технолошког јаза, али не и у моделу економске 

науке.
2
 Економска теорија се показала јасном, многостраном и 

довољно прилагодљивом да пружи програм за дигиталну будућност 
као и за механичку прошлост. Заокретом у развоју економија и 
модела економских наука нужно се намеће потреба редефинисања и 
конкурентских наступа предузећа кроз сопствене оутпуте на основу 
којих се остварује процес непрекидног прилагођавања и активног 
повратног деловања предузећа на своју променљиву околину.  
 

УТИЦАЈ ЗНАЊА НА КОНКУРЕНЦИЈУ 
 

 Нове методе производње, нови производи или нови облици 
индустријске организације јављају се као главна подстицајна снага 
економског раста па самим тим и раста животног стандарда. 
Привреде имају ограничене количине капитала и радне снаге без 
обзира на растућу незапосленост. Без технолошког прогреса шансе 
за раст би коначно биле исцрпљене. Раст се може одржати само 
изналажењем бољих и нових начина коришћења ограничених 
ресурса.   
 Технологија ће, који су економисти годинама сматрали 
резидуалним фактором, а не тржиште, утицати на смер и темпо 
привредног развоја. Традиционални "неокласични" модели раста 
развијени 50-их година су се усредсредили на рад и капитал. Ако 
додате више рада и капитала, каже теорија, оутпут расте. Међутим, 
ови модели су имали парадоксалан квалитет: дугорочно 
инвестициона стопа нема никаквог ефекта на стопу раста економије. 
У тзв. стању мировања, пер цапита раст оутпута је осуђен да буде 
нула, осим уколико у привреди делује технолошки прогрес. На 
технолошки прогрес се гледало као на нешто што је само од себе 
пало с неба. Студије показују да у већини привреда већи инпути рада 

и капитала једва да доприносе 50% укупном расту оутпута XX века.
3
 

Огромни необјашњени остатак назван је "технолошка промена" али 
истине ради то је пре било мерило незнања економиста. 
 "Нову" теорију раста измозговао је средином 80-их својим 
пионирским радом Paul Romer економиста са Станфорда покушавши 
да технологију директно инкорпорира у модел економског раста, 
објашњавајући како се знање у облику технологије и људског 
капитала, ствара и шири у економији. Произилази да нове идеје о 
                                                 
2
Тодосијевић Лазовић С., (2010) Нови производни програми, раст производне 
способности и економска ефикасност предузећа, докторска дисертација. Стр. 41. 
3
 The Economist A Survey of the World Economy, september 28 th 1996. str.8-10. 
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ефикаснијим процесима и новим производима по правилу 
омогућавају континуирани раст. До Ромеровог рада раст се углавном 
посматрао у изразима технолошке иновације (Шумпетер) а 
интересовање за ово је оживело последњих година. Модел којим се 
раст посматра као интеракција између пробоја технолошког развоја и 
утакмице између фирми и данас не губи на актуелности. 
Посматрајући кретање у дугачким таласима приближно сваких 50 
година на основу модела Шумпетера, не значи да у изучавању треба 
занемарити циклусе Кондратјева. У економској историји они су се 
непогрешиво потврдили. Предсказати консеквенце нове технологије 
је изванредно тешко.  
 Учени људи упорно аргументују да се информатичке 
технологије разликују по својој врсти од ранијих технологија и да ће 
стога имати у великој мери другачије економске последице. Њена 
прва изразита карактеристика је њена продорност. Друга важна 
карактеристика је вртоглави пад цена компјутерске обраде у просеку 
за 30% годишње у последњој деценији. Очекује се да ће цене брзо и 

надаље да се смањују током следеће деценије.
*
  

 Свет никада није видео такав драматичан пад цене једног 
индустријског инпута. Опадајуће цене јављају се као најбоље мерило 
брзине технолошког прогреса чиме се потврђује утисак о убрзању 
темпа промене. Циклуси производа причају исту причу о бржој 
промени. 70% прихода компјутерске индустрије потиче од 
производа који пре две године још нису постојали.  
 Посебна предност информатичких технологија је та што се 
ствара редукција у трошковима комуникације и трансакција чиме се 
помажу тржишта да раде ефикасније. 
  Најважнија карактеристика IT је што се бави знањем, јер се 
све више и више знања може кодификовати што би омогућило да се 
знање брже шири и тако олакша земљама у развоју да колико толико 
сустигну развијене. Кодификација знања и ниски трансмисиони 
трошкови олакшавају продају услуга елиминисањем потребе за 
директним контактом произвођача и потрошача, што омогућава 
фирмама да своје различите активности лоцирају у развојне земље и 

да их повежу компјутерском мрежом.
4
 Ентузијасти наводе да IT 

имају мање захтева у погледу ресурса него раније технологије и да је 

                                                 
*
 Да су се аутомобили развијали истим темпом као микропроцесори током 
последње две деценије, типичан ауто би данас стајао мање од 5 долара и прелазиио 
би 250.000 миља са једним галоном горива.  
4
 Тодосијевић Р., Стратегијски менаџмент, Економски факултет Суботица Том I. 

2010. стр. 302-310. 
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мање штетна по окружење. Њима се омогућава померање ка тзв. 
"бестежинској" привреди где се оутпути највећим делом јављају као 
нематеријална добра.  
 Без обзира на "рупу"  која постоји у статистици и другим 
недостацима, компјутерска револуција није подстакла 
продуктивност а објашњење би могло бити да није било револуције 

већ само један природни континуирани техничко-технолошки ток.
5
 

Показаће се да савремени технолошки прогреси су приближно у 
истом нивоу са прогресима постигнутим кроз историју развоја 
економија. Може се рећи да данашњи компјутер је око 60 пута 
моћнији него пре 10 година неће нужно бити и 60 пута 
продуктивнији. И поред тога, што компјутеристика је пратећа 
опрема и софтвери постају све јефтинији велики број се користи за 
задатке који нису витални. Овоме доприноси и брзина застаревања 
где под најездом  "моћи" долази до бржег потискивања постојеће 
опреме, пре него што је дошло до репродукције. Уместо трошкова 
као доминирајуће категорије за исказе о конкурентности, све већи 
део трошкова који су намењени истраживањима развоју и 
информатичким технологијама посвећује се диференцијацији 
производа и маркетингу у борби за тржишни удео а не да се 

постојећа производња учини ефикаснијом.
*
  

 
УТИЦАЈ ТЕХНОЛОГИЈЕ НА КОНКУРЕНТНОСТ 

ПРОИЗВОДА 
 
 Корист од технолошких пробоја увек долази са временским 
закашњењем. Брзина  примене научно-техничких достигнућа 
претпоставка је за дефинисање позиције конкурентске предности. 
Предузећима треба времена да би идентификовала најефикаснији 
начин коришћења нових технологија и да изврше организационе 
промене. Широка распрострањеност неке технологије а не њено 
откриће је оно што доноси највећу корист. Раст продуктивности у 
индустријским привредама кроз историју посматрано имао је своја 
успорења нарочито због скорог прихватања научно техничких 
достигнућа. Знања о информатичким технологијама нису довољна. 
Предузећа морају научити како да их најефикасније користе. 3/4 
свих издатака за информатичке технологије инвестирано је у 
услужним индустријама као што су телекомуникације и финансијске 
                                                 
5
 The Economist a Survey of the World Economy, September 28th 1996. Str. 19, Jeremy 

Rifkin, “The End of Work”, Putnam's Sons, 1998. g. 
*
 OECD "Технологија, продуктивност и радна места" Париз, 1999. 
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услуге. Иако нам је компјутер дошао пре 53 године, компјутерска 
револуција је тек почела 1971. када је Intel увео микропроцесор. 
IBM-ов PC је уведен тек 1982. године. Електричној струји да покаже 
производне предности требало је 40 година што указује да није 
изненађење да се користи од компјутера тек требају 
материјализовати. С друге стране захваљујући паду цена рачунари се 
у привреди брже шире него што је то био случај са електричном 
енергијом. Показаће се да ће користи од продуктивности тек почети 
да се жању када дифузиона стопа технологије пређе 50%, тада ће 
добIT од продуктивности бити веома близу. На нивоу предузећа 
више  него на нивоу привреде као целине, постоје докази да IT 

подстичу продуктивност.
6
 У 367 великих америчких производних и 

услужних фирми које су анкетиране између 1998. и 1992. године 
истраживачи су утврдили да су инвестиције у рачунаре дале 

просечан принос од више од 50% годишње.
*
 Користи се јављају али 

их стандардна економска статистика не обухвата. Методе које се 
користе за мерење продуктивности су погодне али за оутпут XIX 
века али не и  за електронске чаролије XXI.  
 Са друге стране у сектору услуга где се продуктивност веома 
тешко мери јавља се парадокс јер указује на успореност раста 
продуктивности. У производњи где постоје поузданије информације 
раст продуктивности се јавља као стабилнија категорија. Ово је у 
суштини сигнификантно јер се у многим услужним делатностима 
пропорционално инвестирало више у информатичке технологије 
него у производњу. Један од највећих проблема је израчунавање 
промена цена које се користе за подизање раста номиналног оутпута 
између два периода како би добили промене обима оутпута. То је 
релативно лако за основне производе као што су жито или челик, али 
много теже за добра и услуге где се непрекидно појављују нови 
бољи производи. Проблем погрешног мерења постаје још акутнији 
како се оутпут помера ка производима и услугама где је квалитет 
важан фактор. За неадекватност и непоузданост информација за 
креирање модела о продуктивности можемо кривити економију "која 
је просто постала немерљива". Конвенционалне методе мерења 
економије нису више дорасле задатку а економисти не могу да се 
сложе око побољшања. 
 Ако се историја јавља као неки водич, многи који сеју страх 
од технологије неће бити у праву. У последња два века огромног 
                                                 
6
 Jeremy Rifkin, “The End of Work”, Putnam's Sons, 1998. g. str. 35. 

*
 Brynjolfsson E. i Hitt L.: "Informaciona tehnologija kao faktor proizvodnje: uloga 

razlika među firmama", Economic Innovation and New Technology, 1995, sveska 3. 
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технолошког напретка, запосленост и реални приходи у богатим 
индустријским земљама су континуирано расли. Број радних места и 
животни стандард су порасли због технолошке промене 
најразвијеније земље као највећи примаоци нових достигнућа имају 
најнижу стопу незапослености. Биће укинути милиони радних места 
због технологије али ће те технологије створити претпоставке за 
новијим квалитативнијим радним местима у сфери рада много више 
него што је број затворених. Технологија је променила типологије 
радних места. Технологија подстиче оутпут и ствара нову тражњу 
било повећавањем продуктивности, а тиме и реалне приходе, или 

стварањем нових производа.
7
  

 Ако се нова технологија користи за производњу постојећих 
свари ефикасније а не креирају нови производи, краткорочно, 
запосленост може да се смањи али дугорочно оваква повећана 
ефикасност ће такође повећати тражњу и број радних места. 
Увођење нове технологије обично доноси са собом пораст 
инвестиција што ствара више радних места у предузећима која 
производе капитална добра. Конкурентност се јавља као функција 
квалитета оутпута. Тада настају и ефекти прихода и цене. Са друге 
стране технологија умањује трошкове увећавањем ефикасности у 
односу на оутпут што доводи до једне од следећих трију ствари: 
цене производа и услуга  о којима се ради, падају; наднице у 
индустрији које примењују нове технологије расту; профити расту.  
Ове три ствари, слободно можемо рећи резултат су конкурентности 

у изразу технологије.
8
 Више надница или ниже цене ће повећати 

куповну моћ потрошача и подстаћи тражњу, доводећи до већег 
оутпута и запослености негде друге у економији. Идентификовати 
непосредне ефекте нових технологија са аспекта уштеда у раду је 
лакше него утврдити ефекте компензирајуће тражње. Тачно је, да у 
неким привредама због наступа технолошке промене може 
привремено доћи до веће незапослености, међутим пракса нам 
показује да највећи корисници компјутерских технологија у 
производњи су управо најбољи на фронту радних места. Од 1980. 
године укупна запосленост у Америци је порасла за 24%, у Јапану за 
17%, али у ЕУ за мање од 2%. Чини се да то потврђује да су нове 
технологије добре а не лоше што се тиче радних места. Теже је 

                                                 
7
Тодосијевић-Лазовић С. Нови производни програми, раст производне 
способности и економска ефикасност предузећа, докторска дисертација, 
Универтзитет  Нови Сад, Економски факултет Суботица 2010. стр. 33. 
8
 Тодосијевић Р. Стратегијски Менаџмент, Том I.  Економски факултет Суботица, 

2010. стр. 604-633 
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проценити утицај информатичке технологјие на услуге, али је ОЕCD 
утврдила да су радна места најбрже расла у земљама који су највише 
инвестирале у информатичке технологије. Треба ли бољи исказ од 
става о конкурентности, да долази до повећања запослености? 
Дугорочно гледано нове технологије ће створити бар 1% нових 
радних места у односу на она која нестају. Овде је потребно да 
укажемо на временску дистанцу између губитка старог и стварање 
новог радног места као и неподударности између знања потребних за 
старо односно за ново радно место. Већина радних места ће нестати 
на нивоу полуфабрикованих док ће многа радна места у будућности 
бити отворена само за оне са добрим знањем и образовањем. 
Неопходно је створити претпоставке за каријере у кибернетском 
простору. Захваљујући својој продорности ефекти стварања нових 
радних места би требали бити јачи у односу на кретања кроз 
историју. Дифузија информатичких технологија је бржа од ранијих 
па би и користи требале бити брже.  
 Телекомуникације и рачунарске технологије стварају и 
створиће нове врсте услуга. Америчка филмска индустрија је од 
1990. до 2000. године створила више радних места него произвођачи 
аутомобила, фармацеутске фирме и хотели заједно. Створиће се 
радна места за информационе менаџере, за стручњаке из разних 
делатности, за отклањање грешака у интернету итд.  
 Сигурност наспрам постојеће несигурности у односу на радна 
места са продором нове технологије требала би се повећавати а не 
смањивати. Кључ за успешну стратегију је развијање разумљиве 
широко прихваћене мисије која ће спојити циљеве и вредности 
организације с једне стране, и различите могућности за њихово 
остваривање с друге стране.  
 Мисија и дефинисање различитих могућности морају бити 
квалитативни за опстанак у свету који се рапидно мења. Међутим, 
оне су практичне за примену само ако имају квантитативне мере и 
циљеве који дефинишу њихово остварење у било ком временском 
периоду. Предузеће од успеха мора имати свој план акције. План 
акције се састоји од задатака, одговорности за његово прихватање и 
временског оквира за његово остваривање. Чак је и највећа 
стратегија са најпрецизнијим квантификацијама у целини узалудна 
ако не прецизира кораке, одговорности и време за сопствену 
имплементацију. Без ових корака одлучивање је препуштено 
индивидуалном наступу. Пошто се информације морају прибавити и 
анализирати како би се смањила потреба за интуицијом, одређивање 
стратегије је превасходно питање избора пред неизвесношћу. Ово ће 
увек бити проблем, пошто се чак и  у сигурнијем времену акције 
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конкуренције и даље бити донекле непредвидиве.  
 Као важне карактеристике једне технологије показују се: 
повећање продуктивности, побољшање квалитета, смањење 
трошкова, флексибилност, поузданост, сигурност итд. То уствари су 
и основне претпоставке за конкурентност. Доношењем одлуке о 
новој технологији ми у суштини процењујемо опште карактеристике 
сваке појединачне технологије како би се обезбедила техничка и 
економска оправданост њене примене.  
 

КОРЕСПОДЕНТНОСТ ЦИЉЕВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И 
КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 
 Указујемо на подручја која имплимицирају упоређивање 
циљева предузећа са општим организационим циљевима и односа 

према конкуренцији.
9
  

1. Тржишна позиција захтева анализу тржишних трошкова 
понуђених производа, процену конкуренције и тржишног 
удела. 

2. Развојни потенцијал захтева анализу дугорочних и 
краткорочних користи, будућу конкурентност и анализу 
величине и снаге конкурената. 

3. Користи за купце упућују на процену будуће технологије са 
аспекта директних и индиректних користи која се 
обезбеђују купцу. То обухвата цену производа у односу на 
његову вредност, квалитет производа, поузданост и услуге 
купцу. 

4. Профитабилност се анализира кроз упоређења учинака 
технологије у прошлости, предности нове технологије у 
смислу повећања добити у односу на традицоналну као и 
остварена вредност примене нове технологије. 

5. Анализа трошкова и токови готовине захтевају финансијску 
анализу са одговарајућим модификацијама која покрива 
фиксне и варијабилне трошкове, трошкове застаревања, 
трошков одржавања и инсталирања, трошкове закупа и 
одржавања простора, трошкове инвестиција, приход од 
инвестиције, пореске обавезе, трошкове капитала и 
трошкове паралелних пројеката.  

6. Искоришћеност ресурса (радне снаге и капитала) у пре и 
пост технолошким фазама, анализирамо и оцењујемо на 

                                                 
9
 Тодосијевић Р. Стратегијски менаџмент, Том I. Економски факултет Суботица 

2010. стр. 335- 337. 
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основу материјалних инпута и тока оутпута, однос 
вредности опреме према повећању продуктивности као и 
инпути које захтева технологија, очекивани оутпут, 
упосленост техничког и нетехничког особља. 

7. Изложеност ризику и неизвесности увек су присутни код 
усвајања нове технологије што мора бити процењено из 
позиције почетних улагања, прихода од инвестиција, рока 
повраћаја и постојаности технологије. 

8. Ефективност производа нове технологије где треба оценити 
функционалност, трајност и изглед. 

9. Организациона продуктивност нове технологије треба да 
повећа организацину способност у смислу брзог реаговања 
на изазове. Овде је потребно анализирати време испоруке, 
стопу шкарта, искоришћеност радног времена, степен 
обучености, анализа циклуса од дизајнирања до 
производње. Пројектним менаџментом треба објединити 
све ове елементе и активности а затим их ставити у однос са 
организационим циљевима које треба остварити.  

 Задатак са којим се већина организација суочава је потреба 
идентификације са потребом ревитализације у процесима 
трансформације. Тешко је не сложити се са ставом Kemski Ohmaeom 
да "оно што нам је данас потребно, можда није нова теорија, концепт 
или оквир, већ  људи  који умеју да размишљају стратешки". Ми 
знамо како многе ствари да урадимо до прилично софистицираног 
нивоа разумевања. У креирању и спровођењу стратегије ми имамо 
много баријера. Одсуство концентрације напора, неразумевање 
природе промена, високи ниво техничко-техничке застарелости, 
структурна неусклађеност, привредна неравнотежа, изолационизам, 
инвестициона неспособност, непостојање селективног приступа у 
трансферу технологије, низак ниво конкурентског наступа, 
неадекватно дефинисање своје позиције у међународном окружењу, 
одсуство контроле, доминантност циљева економије, многи 
нерегуларности у функцији привреде и државе, политички наступи 
без покрића, повећана неизвесност од будућности и многе друге 
ствари који у сваком случају ће бити важни додаци код дефинисања 
будућих стратегијских опција и за предузећа и за привреду као 
целину и за државу. Због неспособности адекватног разумевања 
садашњих и долазећих ситуација  суочавамо се са проблемима 
комплексности и хаоса. Опције треба тражити у равнотежи 
постојећег и долазећих приступа. 
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КРИЗА И ДИСКОНТИНУИТЕТ У РАЗВОЈУ – ПАД 
КОНКУРЕНТНОСТИ 

 
 Данас имамо кризу глобалне акумулације. Илузије о развоју 
руше се кризом из чега произилази одређење да не постоји стање 
"развијености" већ само континуирани процеси промена који могу 
бити прихваћени као "развој" или "неразвијеност" зависно од тачке 
гледишта.  
 Ми данас имамо кризу у трговини, индустријском развоју, 
функционисању државе, функционисању привредних система, 
запошљавању и социјалној заштити, интеграцији, окружењу, 
безбедности и одбране, културним вредностима, стилу живота. 
Одговор за ова питања зависи од концептуалног инструментарија, 
будући да кризу као такву не можемо разликовати од наше 
перцепције кризе. Ако криза, а она то јесте, може бити полазна тачка 
изучавања друштвене трансформације и укупног преображаја, то 
ипак значи да су нам неопходна полазишта за кризу. Чак и када би се 
појавила нова ера раста, а она изостаје без обзира на 
прокламованост, било би тешко вратити се на старији пројекат. 
Стагнирајући сектори су створили незапосленост која није у 
довољној мери компензирана експанзијом динамичких сектора. 
Изолационизам у међународном окружењу, политички дилетантизам 
и одсуство консенсуса у путевима развоја успорили су процесе у 
потреби за трансформацијом. Поткопање легитимитета државе а са 
њим и многе друге ствари. Нови тип друштвеног покрета 
подразумева бављење и питањима развоја и мира и екологије на 
дужи рок а не избором политике кратког века и незнатне супстанце. 
 Код нас постоји проблем и индустријализације и 
деиндустријализације и пример смо општег феномена назадовања 
традиционалних индустрија и структуралне неспособности 
прилично нефлексибилног привредног сектора да се прилагоди једно 
драматично промењеној светској економији, која своје динамично 
језгро премешта из сектора у сектор. Данас имамо мешавину 
скоријих структуралних проблема и њихово секуларно пропадање, 
управо започето неадекватним развојем. Раст по правилу мора бити 
плаћен социо-економским дуализмом, јер неолибералан одговор да 
се нападне "социјализација" и сужи сектор друштвених служби у 
комбинацији са монетаристичким мерама, тежи ка повећању 
социјалних тензија у земљи. Питање незапослености алармантно 
звучи јер тангира око 3,5 милиона људи, али докле год остали део 
становништва може, ако не да побољша, а оно бар да сачува свој 
стандард живљења "друштво" ослобођено идеологије једнакости и 
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солидарности неће реаговати. Незапослени су у ствари жртвовани у 
интересу продужења потрошачког менталитета за један одређени 
број. Произилази да ће се економска политика стварања 
незапослених наставити, а службама безбедности ће се обезбедити 
све што се сматра неопходним, ради контролисања излива 
повремено могућих социјалних немира. Демонстрација класног 
раскола може се појавити и у географском изразу. Управо због кризе 
кредибилитета данашњег пројекта.  
 "Криза" је ствар степена одступања од дефинисаног курса, јер 
говорити о "друштвеном пројекту" уместо о историјској мисији или 
програмској оријентацији је у ствари покушај тражења излаза из 
кризе. Иза сваког друштвеног пројекта постоји једна утопијска 
визија, где та навигациона помоћ "друштвеном пројекту" даје његов 
општи правац. Ми се јављамо као тужан пример многих промашених 
пројеката, јер имамо губљење вере у друштвене пројекте и ерозију 
легитимности државе.  С друге стране јављамо се као жртва 
противречности између потрошачких захтева и потребе за 
рационализацијом производног система, протуречности које се не 
решавају. Стратегија економског раста са истовременом 
потрошачким бумом је оманула. Данас имамо дезекономију обима, 
негативно дејство техничког прогреса, феномен "нове" класе, 
злоупотребу радног места и корупцију, одсуство предузећа из 
међународног тржишта али и вероватно утопијску приврженост  
моделу раста који се без националног консенсуса о моделу развоја на 

политичком нивоу не може спровести.
10

 Политички и економски 
изолационизам отежава проблем промене правца. Потребе за 
променама су све очигледније а заокрети у политици који треба да 
имају карактер промене курса предуслов су економским променама, 
јер развој се мора анализирати и у политичком контексту. Са тог 
аспекта уместо концентрације и прогреса ми имамо разједињеност и 
назадовање. Одсуство усклађености односа у функционисању двеју 
држава Србије и Црне Горе не само да ће спутавати раст и развој 
конкурентности него ће подстицати црну економију, шверц и 
корупцију. Економска логика неке ситуације не подудара се увек са 
политичком. У теорији развоја је постојала нека стална склоност ка 
одвојеном разматрању неких политичких питања од питања која су 
директно повезана са развојем. То је један од разлога зашто је 

                                                 
10

 Тодосијевић Р. Процена инвестиционих перформанси, Међународни конгрес 
Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Врућица 18-20.IX. 2014. 
стр.374 
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проблем изненађења, која нам се стално догађају, увек био превиђен. 
"Откриће изненађења" увек је у вези са поновним открићем 
политике. Докле ће нам се то догађати?  Питање постављам због тога 
што политичка премишљања добијају највећи приоритет у 
пројектовању развојних стратегија. С друге стране озбиљно имамо 
ограничење, што се тиче алтернативних стратегија, чиме се 
онемогућава адекватни избор.  
 

РАЗВОЈ КАО ПРЕТПОСТАВКА КОНКУРЕНТНОСТИ 
 
 Главно корито по коме се поток достигнућа науке улива у 
економију, обогаћујући и квалитетно мењајући производне снаге 
друштва је систем усмерених научно-техничких и технолошких 
програма. Потребно је идентификовати водеће организације 
способне за конструктивно технолошка унапређења и 
експерименталну производњу, за припрему и увођење иновација и за 
формирање инжинејрске научно-техничке базе. Фабричком сектору 
науке треба поклонити дужну пажњу а приватном сектору у 
експанзији треба обезбедити партиципацију у финансирању и 
истраживачке и развојне активности. Фабрички сектор најближи је 
производњи и органски се стапа са њом. Стварање кадрова за 
интензификацију раста и развоја и њихова компетентност 
представљаће посебан развојни проблем. Систем професионалног 
образовања потребно је подићи на виши ниво а рационализаторство 
и проналазаштво треба да добију нову афирмацију.  
 Развојни континуитет се не може заобићи нити га је могуће 
остварити кроз нагли скоковит раст и развој, осим у одређеним 
доменима. Научно технички прогрес, као одлучујући покретач 
интензификације и повећање ефективности саставни је део и 
претпоставка континуираног развоја. Константно усавршавање 
технике и технологије и замена застареле технике новом 
продуктивнијем важан је правац техничког прогреса у производњи и 
задатак инвестиционе и развојне политике. Развој производње 
алатних машина, електротехничке индустрије, микроелектронике, 
рачунарске технике, апарата и инструмената, целокупне 
информатичке индустрије је услов усавршавања машина која 
обухватају технолошке процесе што ће омогућити комплексну 
механизацију, аутоматизацију свих фаза производње. Ово 
напомињемо због чињенице да ниво техничке савремености 
средстава за производњу по правилу долази до изражаја кроз 
квалитет и употребна својства производа. Ове две карактеристике са 
осталим категоријама маркетинг менаџмента, предоминантно утичу 
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на ниво конкурентности оутпута. 
 Принципијелно нове технологије ће изазвати крупне 
фундаменталне промене, јер карактеристике прогресивних 
технологија су мали број операција, континуитет, мањи утрошци 
ресурса итд. Стварање материјала са унапред задатим својствима и 
то прогресивних, конструкционих, синтетичких, композиционих, 
суперчистих и других, представљаће имплементацију прогресивних 
технологија. Хемизација производње постаће важан правац што 
претпоставља убрзани развој грана хемијске индустрије. Управо 
светске прогнозе показују да ће за 5 - 10 година у овој бранши бити 
скоро 80% нових производа који су нам данас потпуно непознати. 
Технички развој енергетског комплекса значио би један 
квалитативни напредак у енергетском билансу и у квалитету  
производње и снабдевања енергијом. У агроиндустријском 
комплексу доћи ће до радикалних заокрета због утицаја техничког 
прогреса с једне стране и еколошких стандарда са друге стране. 
Јавиће се нове сорте подстицане индустријским активностима  чије 
ће карактеристике бити енормно високи приноси и вероватно 
генетска модификованост. продуктивност у пољопривреди ће се 
постепено приближавати индустријској продуктивности а тада неће 
бити субвенција. Данас се међутим налазимо у колонијалном 
положају што се тиче продуктивности не само у примарном него и у 
секундарном и терцијарном сектору. Неопходне су реконструкције 
које ће у основи значити компензацију основних производних 
фондова на новој техничкој основи, док ће предузећа имати 
преоријентацију на потпуно и приоритетно коришћење 
квалитативних фактора економског раста. Приоритет треба дати 
оним производима и производњама који могу да убрзају техничко-
технолошку реконструкцију целокупне привреде чиме би се 
створила нова конкурентска позиција за домаћи оутпут. Економска 
филозофија експортне оријентације претпоставља или конкурентску 
надмоћ или уклињавање у шупљине привреда других земаља. 
Највеће ефекте можемо добити кроз комплексну реконструкцију, 
кроз ослобођену маркетинг-менаџмент иницијативу уз претпоставку 
обухватања целокупног технолошког ланца што ће у основи довести 

до нових капиталних трошкова који ће пак бити исплативи.
11

 
Предузећа којима се професионално добро управља она ће 
непрекидно тражити боље начине да систематски организују 
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 Тодосијевић-Лазовић С. Нови производни програми, раст производне 
способности и економска ефикасност предузећа, докторска дисертација, 
Универтзитет  Нови Сад, Економски факултет Суботица 2010. стр. 159. 



17 

радикалан иновативни процес. Један од начина јесте подстицање 
инкременталног приступа како бисмо генерирали максималан број 
могућих идеја за побољшавање конкурентске позиције.  
 Други правац који можемо неговати јесте 
интрапредузетништво  са циљем да се имплементирају нове идеје 
унутар постојећих предузећа. Могу постојати и индивидуални 
интрапредузетници али и интрапредузетнички тимови. 
Комплементарни правац био би експериментисање са новим 
начинима организовања јединица за фундаментална истраживања. 
Научна савршеност је кључна филозофија за успех  а реализација 
резултата претпоставља одређена средства у континуитету уз 
претпоставку инвестирања у људе и опрему.  
 Развојни и иновативни процеси су у функцији јачања 
конкурентске снаге предузећа и имају за циљ да укажу на правце 

акција и динамику развоја предузећа.
12

 Резултати ових напора 
манифестују се у програмирању развоја производа, процеса и 
технологија. Посебно ћемо акцентовати гране и предузећа са 
динамичким развојем где је научни и технички прогрес интензиван. 
Ово због чињенице да расположива укупна сума знања у једној 
области представља полазну основу иновационог и развојног 
процеса. За прогнозе развојног процеса и конкурентске позиције 
производа и технологија и уопште пословног понашања предузећа, 
неопходно је да се у пул расположивих знања уносе и да стално 
пристижу нова знања како се садашњи напори усмерени ка 
будућности не би обезвредили у тој будућности.  
 Покретачка снага развоја јачања снаге предузећа и 
иновативних пробоја по правилу се налази у технолошкој промени и 
то нарочито тамо где постоји растући дисконтинуитет.  
 

ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТСКЕ 
СПОСОБНОСТИ 

 
 Сваки посао у садашњости и будућности треба бити усмерен 
према јасно дефинисаном, одлучном и достижном циљу. Циљ је 
постизање довољне, одрживе конкурентске предности које ће 
омогућити предузећу да испуни своју сврху. Сваки  секундарни циљ 
мора бити такав да његово остварење најдиректније, брзо и 
економичности доприноси употпуњењу сврхе сваког појединог 
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настојања. Избор циља заснивамо на средствима који су нам 
доступна, конкуренцији и на тржишту. Разумевање проблема и 
преузимање иницијативе су неопходни да би се остварила позиција 
предности и задржала слобода акције. На тај начин можемо 
изложити своју вољу у конкурентском наступу. Одређени ритам по 
правилу детерминише курс развијања могућности у смислу 
конкурентске доминације или слабости али и у смислу наглих обрта 
ситуације. Мора се створити механизам реаговања у односу на 

неочекиване промене.
13

 У том смислу изнећемо неке своје основне 
претпоставке као резултат мисаоног експеримента за развојно 
реаговање и одржавање конкурентске позиције. 
 Неопходна нам је као прво, комплексна прогноза развоја 
целине и то за период од 20 година. Она би представљала радни 
инструмент за програмирање развоја и раста али и за програмске 
реоријентације.   
 Нормативна прогноза са циљевима и задацима државне 
економске политике затим прогнозе развоја науке, програмирања 
развоја предузећа уз коришћење принципа варијантности у 
постављању циљева који би се кориговали у току реализације такође 
је претпоставка комплексног наступа и дефинисања оптималне 
варијанте развоја. Тамо где је могуће и потребно, као што су развој 
путне мреже, железнице, телекомуникације, снабдевање водом, 
електропривреда, позиције матрице вредности и др. дефинисати 
дугорочне перспективне циљеве са захтевима у техничко 
технолошким смеровима. Комплексно истраживање и перспективни 
циљеви треба да су у кореспондентној вези са научно-техничком 
политиком.  Само придржавање објективним законима, стварање 
квалитативно нове технике у садашњој фази развоја требало би бити 
гаранција реализације научно техничких варијанти развоја.  
 У индустријским гранама са високим технологијама са 
гледишта конкурентсне способности према тржишном учешћу већу 
улогу играју способности истраживања и развоја односно капацитет 
који може ово да реализује. Такође је важно и поседовање 
јединичних, револуционо важних патената. У окружењима која се 
брзо мењају и други показатељи могу да постану компаративни, као 
радна снага, добри односи са властима, располагање енергијама, 
сировинама и друго. Код оцењивања конкурентске способности 
поред тржишног учешћа потребно је узети у обзир и друга гледишта. 
Са аспекта привлачне снаге тржишта реализована конкурентска 
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структура, једноставност приступа на тржиште, сама карактеристика 
конкуренције, одсуство екстремних флуктуација у процесу 
пословања, могу бити значајни фактори приликом просуђивања па је 
због тога код конкурентске позиције потребан сложенији приступ.  
 Технологија припремања иновација као и наменских планова 
фундаменталних и примењених истраживања на бази дугорочних 
прогноза претпоставља сценарио за себе.  
 Иновационе процесе треба дефинисати и на нивоу бранше и 
на нивоу предузећа и као комплементарне али и као конкурентске 
задатке.  
 Неопходна је непрекидна мобилизација нарочито људских 
ресурса кроз адекватни систем професионалног образовања у 
функцији научно техничке и развојне политике.  Улога перспективне 
основе економске стратегије као и концентрација потенцијала и 
напора у најперспективнијим областима науке и привреде треба да 
се јави као улога вођства. Те области могле би бити: електронизација 
привреде, комплексна аутоматизација, укључити флексибилну 
аутоматизовану производњу, убрзани развој енергетике, стварање и 
примена нових материјала и технологија њихове производње и 
обраде, битехнологија, генетички инжињеринг итд.  
 Идентификовање сетова догађаја у будућности може бити 
компаративна предност на којима се може градити стратешка 
конкурентска предност.  
 Нови производи и технологије као резултат активности 
стваралаца треба да буду ослонац организацијама у дефинисању 
развојних опција чиме би се остварило јединство концентрације 
капацитета, средстава и кадрова, што је и услов стварања новог 
квалитета према окружењу. 
 Међународна кооперација и подела рада према захтевима 
носиоца или са аспекта функционалних карактеристика опреме је 
нужност која ће се све више манифестовати. Мреже и алијансе 
добијају на значају у међународним оквирима. Селективни приступ 
без негативних конотација први је услов трансфера технологије. 
 Уз одговарајуће реконструкције и трансформације постојећг 
привредног амбијента могуће је повећање ефикасности постојећег 
производног потенцијала као и перспективно повећавање 
ефикасности привреде на рачун стварања новог привредног апарата, 
кроз увођење нових технологија, путем стварања нових производа уз 

активну примену научно-техничких достигнућа
14

. Ово су нови - 
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стари задаци пред националном привредом и пред главне правце 
развоја, диктиране потребом за усаглашеношћу праваца акције. 
 Полазећи од општих циљева развоја привреде на дужи период 
и циљева који уопштено гледано - све то можемо представити у три 
блока: повећање стандарда становништва, развој привреде и 
перспектива развоја науке. 
 За стандарде становништва можемо поставити следећу 
матрицу вредности:  здравље нације, стан и храна, запосленост, 
индустријске робе.  
 Подручја исхране може обухватити биљне производе. Биљне 
производе можемо претпоставити у смислу повећања обима  
производње следећим научно-техничким редоследом: ђубрење, 
примена нових сорти семена, побољшање агротехничких мера, 
употреба продуктивних пољопривредних машина, мељорација, 
стимулатори раста, пестициди, хербициди и тд. у зависности од 
постојања и билансирања, зависи оптимална варијанта достизања 
циља. Могућа је даља детаљизација других области и разних 
праваца.  
 У оквиру развоја привреде могу се економском политиком 
фаворизовати или подстицати раст и развој по привредним 
комплексима који се решавају као привредни задаци без обзира на 
карактер својине. То би могли бити: агроиндустријски комплекс, 
комплекс хемијске индустрије, металски комплекс, комплекс 
рачунарске технике, уређаја електроника, комплекс роба широке 
потрошње, транспортни комплекс, комплекс везе, комплекс 
материјално-техничког снабдевања, енергетски комплекс, сирови-
нски комплекс, шумарски комплекс, грађевински комплекс, наука и 
научно опслуживање, здравство, трговински и индустријски 
комплекс. Ове комплексе смо навели у изразу тежње за релативном  
економском самосталношћу као услова економских и политичких 
слобода. Оно што треба анализирати то је пораст ефикасности 
постојеће привредне структуре кроз уклањање слабости у систему на 
рачун модернизације док у другој фази треба ићи на примену 
принципијелно нове технологије, нових производа за нова тржишта 
уз тражење могућности за уравнотеженом или доминантном 
конкурентском борбом.  
 Прогностичко праћење се данас претвара у сталан инструмент 
помоћу кога се обезбеђује конкурентност - способност нових 
производа. Овај механизам треба да функционише континуирано 
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кроз етапе животног циклуса производа, предузећа и технологија.  
 Усавршавање методике и стварањем система прогностичког 
обезбеђења, елиминише се могућност изненађења и доприноси 
континуираном и стабилном развоју кроз процес стварања и увођења 

иновација.
15

  
 

КАКО ДАЉЕ? – ИЗАЗОВИ И ПРИЛАГОЂАВАЊА 
 
 Дијапазон размишљања наших предузећа једнак је дијапазону 
размишљања на нивоу државе а то је погубно за менаџмент. 
Алтернативни избори и стратегије нису унапред познати. Ниједан 
доносилац одлуке не зна све интерне и екстерне факторе из 
окружења. Постоји велики број циљева а окружење карактерише 
различити степен неизвесности, тако да се одлуке доносе на основу 
процена, тумачења и логичке дедукције.  
 Спољно тржиште неће моћи да игра улогу стимулатора све 
дотле док не стекне поверење у нове доносиоце одлука у земљама 
транзиције. Чак и када би страни улагачи директним улагањем у 
економију земље повећали импулс који долази од домаћег тржишта 
на коме су се као нови самостални агенси укотвили, тешко би се 
могло очекивати значајнији резултати, јер су такви улагачи 
конкурентни домаћим, још неуким, и не само да не би персалдо 
повећали укупне импулсе домаћег тржишта него би могли довести и 
до њиховог смањења гушећи домаће улагаче. Питање 
самоодржавајућег раста у земљама транзиције остаје отворено. 
Србија планира раст по стопи од 5% (?) реаговања макроекономског 
и географског простора окружења не иду у прилог овој стопи. 
Самоодржавајући раст би се у Србији сигурније остваривао 
модернијим привређивањем и заокретом у избору профила развојне 
оријентације. Укључивање оних стратегија које карактеришу 
компаративне предности у располагању појединим врстама ресурса, 
значајно би допринеле формирању новог модела раста. 
Реоријентација менаџерског обрасца у правцу разноврсности и 
смањивање скале производње, мора доћи до изражаја у 
организационој форми и у развоју нове структуре односа између 
предузећа. 
 Када су у питању интеррегионални односи, неопходно је 
повести рачуна да не дође до већих разлика због трансфера 
технолошких промена од индустријски напреднијих земаља до 
земаља у развоју. Ово због чињенице да се нове технологије уводе не 
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само због своје супериорности већ и због њиховог утицаја на 
асортиман и цене. Код земаља у развоју, фактор цене не долази 
толико до изражаја као када су у питању развијене земље, 
једноставно због чињенице што је у питању економија обима.  
 Либерализација трговинске размере била је погубна за 
недовољно развијене земље, међутим и даље се („због уцена и 
наредби“) остаје при  моделу који је обезвређујући за националну 
економију. Међутим, треба рећи да доктрина слободног тржишта и 
њено догматско спровођење у савременим условима звучи 
парадоксално, када се зна да власти доминирајућих економија у 
данашњим условима привређивања манипулишу "правилима 
тржишта" према својој политичкој вољи и нациналним интересима. 
Прилагођавање које би требало да обухвати цео свет не 
функционише, јер механизми реструктуирања и транзиције такође не 
функционишу. Критична истраживања досадашњих искустава 
показала су да је право прилагођавање могуће само путем 
привређивања на динамичкој основи и да садашњи услови 
привређивања мора неопходно да укључе у игру све учеснике у 
међународној интеракцији. Без позитивне стратегије прилагођавања 
од стране међународне заједнице веома је тешко дефинисати 
сопствена правила. Мобилизација свих људских или материјалних 
ресурса треба да осигура додатна финансијска средства како би се 
поново успоставила кредибилност и способност учествовања у 
међународним финансијским трансакцијама. Развој да, пре него 
дефлација и привредна стагнација и то у ствари треба да представља 
пут ка новој равнотежи у међународној економији. 
 У савременим условима привређивања пожељно је поћи од 
разлика између тржишта роба и тржишта хартија од вредности. У 
првом случају, учесници на тржишту колективно знају све о понуди 
и тражњи. На тржишту хартија од вредности цене се формирају на 
основу очекивања у будућности. Многи економисти покушавају да 
минимизирају ову разлику позивајући се на теорију рационалних 
очекивања, односно очекују будућност на основу куповне снаге 
вредносног папира кроз време или дисконтују камату како би 
калкулисали садашњу вредност. Данашњи услови привређивања не 
дозвољавају да односи између дуга и извоза буду већи од 200%, 
односно извоз треба да буде најмање 200% већи од дуга. Полазећи 
од претпоставке да извоз изравнава увоз, то би значило да резерве 
треба да буду на нивоу тромесечне вредности увоза. Задржавање 
0,5% годишњег извоза могли бисмо сматратим довољним за опрез. 
 Економисти са запада посматрају земље у транзицији 
Источне и Средње европе као лабораторије с девизним курсом и 
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тако их и  оцењују. Може се извести оцена да експерименти с 
курсевима нису допринели успеху стабилизације на дужи рок. 
 Неопходно је да будемо реални и стално да имамо пред собом 
чињеницу да се новац од јавности прима и доступан је у зависности 
и захваљујући моћи државе која га емитује. 
 Свако веће предузеће данас се бави и спољнотрговинским 
пословима, без обзира да ли се ради о производним или 
непроизводним предузећима. Уколико производи робе и услуге, 
предузеће их уједно и извози. Извоз се јавља као веома сигурна 
варијабла, не само што се проширује тржиште из позиције 
географско просторних димензија, или због тога што се на тај начин 
увећава укупна снага предузећа и стварају претпоставке за даљи 
раст, већ што на тај начин предузеће ствара претпоставке за својом 
водећом улогом у бранши и на домаћем тржишту. Ако робу 
предузећа купују и други купци а не само домаћи, онда је то 
претпоставка више за остваривање у дужем временском року 
економске стабилности. Афирмација на спољном тржишту кроз 
извоз везан је прилив  ресурса кроз увоз, што значи да шири круг 
тржишних партиципаната признаје вредност предузећа, јер земље на 
нижем нивоу интернационализације, по правилу нису подобне за 

међународне конкурентске односе
16

.  
 

РЕВОЛУЦИЈА КУЛТУРНИХ ПРОМЕНА И ЗАОКРЕТИ У 
КОНКУТЕНЦИЈИ 

 
 Ако се успех дуже одржава и што је он већи, то ће бити теже 
остварити промене пошто се доминантна позиција може претворити 
у декадентну - у самозадовољство. На пиједастелу моћи донети 
одлуку за промену јавља се као опасни преседан због немогућности 
проналажења материјално потврђених путоказа.  Стратегија 
трасирања новог пута у условима доминантне позиције више је 
непозната за оног ко је на тој позицији него за имитаторе и пратиоце. 
Због немогућности адекватног кретања у будућност нужно се 
појавила потреба стварања динамике културних промена које се 
јављају као камен темељац за стратегију обнове, стратегију 
реконструкције, стратегију модернизације или за стратегију 
еволутивног новог доба. Помоћ за адекватно реаговање можемо наћи 

у модификацији Њутновим законима на културне промене
17

. 
                                                 
16

 О овоме видети ближе у UNCTAD: External Trade of LDS - Development and 
Science, Vol. 1/1 
17

 Њутнови закони: 



24 

 Полазећи од основних Њутнових закона извршићемо мале 
језичке модификације  без прескакања интуиције како би остварили 
процес прилагођавања феномену културне промене у 
организацијама.  

• Закон: понашање неке организације се неће изменити уколико 
на њу не делује нека спољна сила. Ретко која организација се 
сучељава са потребом да изврши неку значајну унурашњу 
промену без неког значајног степена утицаја спољних сила 
које делују из окружења и које се на њу односе. Ако се 
успешност предузећа посматра кроз вредност пласмана 
оутпута у функцији времена онда карактеристике и квалитет 
оутпута нису добри. Разлози за њихово прихватање али и 
активно повратно деловање налазе се у околини. Под 
утицајем главних категорија стварних и потенцијалних 
купаца остварује се унутрашња реакција предузећа на изазове 
који долазе споља.  

• Закон: количина промена понашања ће бити директно 
пропорционална количини напора који се у њега уноси. 
"Количина напора" поставља питање о ефикасности  
различитих врста напора и док је потпуно јасно да главна 
промена стратегије захтева главне промене у изворима 
обавеза, овакав поступак није аутоматски праћен захтеваним 
променама понашања.  

• Закон: отпор организације да се мења биће исте вредности 
али супротног смера од количине покушаја који је уложен у 
њену промену.  
 

 Како каже M. Davidson у својој књизи "The Transformation off 
Management" овај закон држи вршиоца промене и ноћу будним. Што 
је организација хомогенија, историјски успешнија и природнија по 
свом саставу, то мање "спавања" вршиоц промена може да очекује. 
Што је јача култура, то је потисак јачи. Уколико не може да се 
пронађе никакав пут да се каналише спољашњи отпор, резултат је 
пат позиција. Уколико су вршиоци промена малобројни и 
представљају једини израз екстерне снаге (1. Закон) њихове шансе за 

                                                                                                                         

1) Тело ће остати у стању мировања или ће наставити да се креће 
праволинијски константном брзином све док на њега не делује нека друга сила; 

2) Промена брзине кретања неког тела је директно пропорционална сили 
која на њега делује. 

3) Акција и реакција, којом два тела делују једно на друго, увек је једнака 
по вредности и супротна по правцу деловања.  
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доношење значајних одлука су мале.  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 У развијеним привредама али и у привредама у транзицији 
кључна реч је "конкуренција". То је присуство конкурената, 
актуелних или потенцијалних који сваки задатак могу учинити 
"релативним" као и "апсолутним" и конкуренција је обрнула потребу 
за оперативним планирањем у потребу за стратегијом. "Најбоље" и 
"боље" су постали извршни придеви, не "добри" - суперлативи и 
компаративни, увек повезивајући сваки аспект успеха супарничке 
организације које требају да зауставе остварења која предузеће жели 
постићи. Трка не иде на руку брзом већ бржем или можда чак више 
проницљивом него мање спором. Тада се не поставља питање 
високих или ниских већ конкурентних трошкова. Апсолутни 
економски успех у времену изразите конкурентске жестине је 
зависност од релативног конкурентског успеха. Стратегије 1970-их 
година базиране су на већем и много сигурнијем повраћају који би се 
могао постићи кроз супериорне релативне трошкове. Следи нам 
затим пословна стратегија као модерна менаџмент дисциплина 
праћена супериорном продајном ценом кроз диференцијацију која је 
у повратку праћена бржим временом одговора и кратким развојем 
циклуса новог производа на конкуренцији заснованој на времену. 
Стратегија се јавља као обавеза комбинације значајних ресурса на 
начин да се оствари успешна њихова комбинација и изненаде 
конкуренти што ће кроз резултате довести до постизања позиционе 
предности које воде остваривању специфичних циљева са или без 
настајања директне конкуренције.   
 Технолошко и развојно заостајање представљало би 
привредну катастрофу. Императив конкурентности је иновативност 
кроз техничко технолошко напредовање. Афирмација знања, 
иновативност кроз нове производе или побољшане карактеристике 
постојећих производа у смислу стандарда квалитета, те технолошка 
упоредивост, претпоставка су конкурентности и трајања 
организационих система. 
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INPUT-OUTPUT АНАЛИЗА У МАКЕДОНИЈИ 
 

INPUT-OUTPUT ANALYSIS IN MACEDONIA 
 

Гордана Билбиловска1 
Економски факултет Скопје, Македонија  

                               
 
Сажетак: Input-output анализа је примењена квантитативна анализа, која 
приказује  процес производње у земљи и омогучава утврђивање међусобних односа и 
зависности појединих делатности у процесу производње. Намењена је за решавање 
економских проблема, т.ј. разних аспеката функционирања привреде, региона и 
предузећа. Незамењљива је у утврђивању мултипликативних ефеката 
компонената финалне потрошње на производњу, запосленост, структуре, 
међузависности цена, деловање спољне трговине на структуру домаће привреде, 
технолошке промене, за припрему мера економске политике, екологију, кретање 
становништва, регионалне анализе и др.  Циљ анализе је да прикаже стварање и 
расподелу финалне производње.  
Василиј Леонтијев је творац анализе, који је обрадио теоријске, појмовне и 
статистичке поставке анализе. Претходник Леонтивљевој формулацији Input-
output анализе био је физиократа Ф. Кене, док је Леон Варлас дефинисао технички 
коефицијент. 
У екс Југославији на почетку 50-тих година југословенска статистика је међу 
првима почела да израђује Input-output табеле на савезном нивоу. Постојао је 
интерес  за примену Input-output анализе у проучавању националне привреде. За 
1955. годину је била направљена прва Input-output табела, која се појавила у 1957. 
години. Прва македонска Input-output табела била је направљена за 1987 годину, а 
објављена је у 1990. години, са приказом међусекторских токова по 
територијалном пореклу производње. У 2006. години  Дрзавни завод за 
статистику (ДЗС) је публиковао симетричне Input-output табеле за Републику 
Македонију за 2000. годину, а 2007. године су биле публиковане симетричне Input-
output табеле за македонску привреду за 2005. годину. ДЗС сваке године објављује 
симетричне Input-output табеле.        
У  раду ће бити коришћени следећи методи: анализе, дедукција, индукција, 
синтеза, компаративна анализа и други методи.  
Циљ рада је да се обраде техничка и математичка својства, као и развој Input-
output  анализе, преко објављених табела Државног  завода  за  статистику   и 
модела  који  се примењују у Републици Македонији.   
У наредном периоду очекујемо да ће ДЗС са већим тимом да ради на проширивању 
истраживања у домену анализе и да се ради на регионалним Input-output табелама. 
Кључне речи: сектори, производња, мултипликатори, модели, симетричне Input-
output табеле.  
 
Abstract: Input-output analysis focuses on the quantitative analysis of interdependencies 
between the individual sectors of the production system. 
Input-output tables provide clear look into the structure of production, distribution and 
final consumption. The analysis shows the flows of products and services between 
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economy sectors, and creates the matrix of relations between different economy branches 
and provides application of matrix mathematical operations. Input-output clearly 
represent the connection between production and consumption on global terms as well for 
each category of final consumption. It provides registering the level of production in each 
sector that will satisfy the consumption of each product. Input-output analysis finds its 
appliance in different economy fields.          
Former Yugoslavia started using Input-output analysis very early. The first tables refer to 
1955. and were published in 1957. The first Macedonian Input-output table referred to 
1987, and was published in 1990. State Statistic Office in 2006. started creating 
symmetrical Input-output tables for 2000. The tables were published in 2006. and they 
contained the economic relations of Macedonian economy. In 2007 the symmetric Input-
output tables for 2005. were published, and they refer to the structures in Macedonian 
economy. Also, these tables considering the utility of products and services were 
published: in 2008. for 2005, in 2009. for 2006, in 2010. for 2007, in 2011. for 2008, in 
2012. for 2009, in 2013. for 2010. and in 2014. for 2011. The published tables for supply 
and utility of services and goods are the basis for the symmetric Input-output tables, 
based on the methodological concept of EUROSTAT. The symmetric Input-output tables 
are the basis of Input-output analysis, and they show the economy relations in 
Macedonia.   
 Key words: sectors, production, multiplicities, models. 

                             
1. РАЗВОЈ INPUT-OUTPUT АНАЛИЗЕ 

  
Циљ анализе је да покаже структуру производње, расподеле и 

финалне потрашње и да истражује квантитативне релације између 
различитих грана производње, како би се осигурало несметано 
одвијање производње у националној економији. Презентују се  
релације између регионалних подручја, друштвено-политичких 
заједница, као и у сложеним организацијама. Служи за припрему   
одређених мера и ефеката на економску политику, прати структурна и 
привредна кретања и ствара информације за истраживања структуре  
и динамике система. Примењује се и у истраживању радних ресурса. 
Омогућава да се утврди обим производње у сектору, који се у процесу 
репродукције троши у самом сектору, али и од стране других сектора. 
Као инпути јављају се производни трошкови, а као оутпут 
производ/услуга. Производња се односи на финалну и репродукциону 
потрошњу. За стварање финалне производње треба да се покрене 
целокупна економија у земљи, у којој је добар део ангажован на 
производњу међуфазних производа (сировина и полупроизвода) 
чијом се даљом прерадом добијају финални производи. (Билбиловска 
Г, 2006, стр. 255). У питању је процес репродукције, који тражи 
детаљну анализу.  

Значи циљ анализе је да прикаже стварање и расподелу 
финалне производње (да обухвати економски процес у земљи). То 
захтева посебан систем рачуна, у првом реду за утврђивање 
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међусебних односа и зависности појединих делатности у процесу 
производње. Анализа се заснива на решавању линеарних једначина, 
чији број зависи од броја привредних сектора, а секторска 
производња зависи од величине финалних испорука ј-тог сектора и од 
секторских мултипликатора. Секторска производња је приказана у 
двострукој зависности, као низ испорука производа другим секторима 
и као низ набавки неопходних средстава. Улазне и излазне међусебно 
повезане ставке формирају облик матрице, која омогућава математчку 
обраду, применом матричне математичке операције.          

 Input-output анализа се појавила између два светска рата (1936 
год.). Идеја за њен настанак постојала је код F. Quesney, који је у раду 
„Tableau economique“, објављен 1758 години, анализирао 
међузависности у француској привреди између сектора: земљорадње, 
индустрије и потрошње владајуће класе. Leon Valras је дефинисао 
техничке коефицијенте, које је назвао коефицијентима производње. 
Са њима је дефинисао потрошњу одређених видова репродукционог 
материјала (инпути) по јединици производа одређеног производа 
(оутпут). Творац анализе је економиста Василиј Леонтијев (1905-
1999), професор Харвардског универзитета, који је обрадио теоријске, 
појмовне и статистичке основе анализе, за коју је 1973. године добио 
Нобелову награду за економију. Метод је назвао систем Input-output 
табела, а циљ је да се успоставе квантитативне релације између 
сектора. Иако је В. Леонтијев пошао од концепције грађанске 
економије, Совјетски економисти су тврдили да је био инспирисан 
билансом народне привреде у СССР за 1923-24. годину који је био 
објављен 1926. године, а који је по садржини сличан Input-output 
табелама. У 1932. години Леонтијев је на Харвардском универзитету 
израдио прве Input-output табеле америчке привреде  за 1919. и 1929. 
годину, где је америчка привреда била подељена на 46 сектора, од 
којих је пољопривреда имала један, а индустрија је била рашчлањена 
на 38 сектора. Прва званична Input-output табела била је направљена 
за  америчку привреду за 1947. годину, а била је објављена 1951. 
године. У 1953. години у књизи „Studies in Structure of the American 
Economy“ Василиј Леонтијев је формулисао динамички Input-output 
модел, где је уградио инвестиције у функцији повећања производње.  

Input-output  табеле су биле објављене у Данској 1951. године, 
Холандији 1950-51.години, Норвешкој 1952. години, Великој 
Британији 1952-54. години, Јапану 1952. години, Италији 1953. 
години, а у екс Југославији статистичка истраживања међусобних 
односа привредних делатности за 1955. години у 29 секторском 
размеру  појавила се 1957. године и то је била је прва Input-output 
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табела састављена за једну социјалистичку привреду. Њихова 
специфичност је што полазе од економске равнотеже. 

1957. године биле су израђене Input-output табеле са 450 
сектора. Праве се Input-output модели за светску привреду. Највећи 
Input-output модел је направио В. Леонтијев за светску привреду. У 
моделу светска привреда је била подељена на 8 група развијених 
земљаља и 7 група мање развијених земаља.  

Леонтијеву методологију прво су прихватили грађански 
економисти. На почетку у социјалистичким земаљама постојао је 
идеолошки отпор, све до момента када је пољски економиста Оскар 
Ланге доказао да Input-output анализа може да буде примењена и у 
социјалистичким земљама. Истраживачи у разним земљама 
направили су побољшања у анализи, а њихова израда у различитим 
земљама се заснивала на специфичним решењима класификације 
производних сектора, примењене шеме, табеле места и третмана 
увоза.  

У Републици Македонији у новембру 1990. године били су 
објављени први резултати међусекторских односа македонске 
привреде за 1987. годину. Тада је економски развој карактерисала 
нестабилност, са нарушеним тржишним односима и ценама. Биле су 
направљене матрице техничких и инверзних коефицијената по 
јединици финалне производње, који су  инструмент структурне 
анализе.    

У свету се Input-output анализа континуирано развија, а земље 
остварују искуства у програмирању развоја и структурних анализа.  

 
2. ТЕХНИЧКА И МАТЕМАТИЧКА СВОЈСТВА INPUT-OUTPUT 

ТАБЕЛА 
 
На Input-output табелама се заснива комплексна анализа 

процеса репродукције, на  производну и финалну потрошњу и садржи 
све елементе за утврђивање међусебних односа привредних 
делатности. „Основна концепција Input-output табела је што приказују 
процес репродукције,  приказом свих елемената који улазе у 
производњи (input) и елемената расподеле производње по појединим 
купцима (output). (Билбиловска Г, 2006, стр. 256) Инпути су 
репродукциони материјали, плате и други трошкови производње, а 
оутпут је производња распредељена купцима - сектори са приказом 
међусекторске зависности. Добија се кружно кретање производа коју 
произвођач прво купује у виду сировина и разних услуга, прерађује је 
и у виду готовог производа продаје разним купцима. Тиме се  
успоставља низ веза између појединих произвођача који обављају 
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промет, па треба да се открије та повезаност, да се утврде 
квантитативне размере и да се добије структура привреде. (Грђић Г, 
1962, стр. 155). Табела садржи исте производне јединице у редовима 
и колонама. У редовима Input-output табеле за сваки сектор су дате 
испоруке другим секторима, а у колонама вредност набавки од других 
сектора, укључујући и сами сектор. За сваки сектор су изједначени 
збирови у редовима и колонама, као и за привреду у целини. „Први 
корак ка конструкцији Input-output табела је расчлањавање 
производног састава целе привреде на одређени број производних 
сектора”. (Јурић Љ, 2012 стр. 1313). Целокупна активност је подељена 
на хомогене секторе, чија је производња приказана у двострукој 
зависности, као низ испорука производа другим секторима и као низ 
набавки за остварење производње. Токови роба и услуга формирају 
матрицу односа између сектора у привреди, па се јавља мрежа 
директних и индиректних веза.  Промена у било ком сектору делује 
на промене у свим секторима  привреде.  

Табела је састављена од три дела, где су садржани односи и 
активности у привреди. Квадратни део даје промет међуфазних 
производа (II) квадрант који је уједно и најважнији део табеле, јер 
омогућава анализу производне потрошње сектора. Део у десно 
обухвата финалну потрошњу: бруто инвестиције, текућу потрошњу и 
извоз (I) квадрант, који је повезан са (II) квадрантом и даје расподелу 
остварене међуфазне и финалне производње појединих сектора и 
укупне привреде. У продужењу (II) квадранта на доле је (III) квадрант 
кој обухвата додајну вредност, која представља збир плата, 
амортизације и вишка производа, увоз и смањења залиха. Збир 
вредности у овом квадранту чине расположива средства. Производни 
сектори су даваоци и примаоци, само сектор финалне потрошње је 
примаоц. Полази се од економске равнотеже, т.ј. да је укупна 
производња сваког сектора једнака количини које добијају остали 
сектори. Велики је број производних јединица, зато треба да се 
агрегирају, а агрегирани сектори треба да буду хомогени.   

Елементи у Input-output табели су дати у апсолутним 
вредностима, од кјих се израчунава матрица техничких 
коефицијената, за други квадрат табеле. Ови коефицијенти 
изражавају пропорцију директне међуфазне потрошње сектора 
даваоца по јединици производње сектора примаоца. У матрици 
техничких коефицијената дате су производне везе и међузависности, 
па означавају интензитет тих веза са аспекта потрошње. Матрица 
техничких коефицијената даје структуру производног система. 
Израчунавају се инверзни коефицијенти, који одражавају директне и 
индиректне потребе (укупну потрошњу) по јединици финалне 
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потрошње и показују у којој пропорцији ће порасти производња свих 
сектора уколико се повећа финална потрошња за једну јединицу. 
Израда Input-output табела као и модели који се на њима заснивају,  
инструмент су за  комплексну анализу процеса репродукције.  

Македонске Input-output табеле по нивоу груписања сектора, 
подељене су  по: видовима делатности, групама грана делатности и 
по гранама делатности. При њиховој изради поштују се методолошке 
основе дате у „Приручнику за Input-output табеле“ EUROSTATA. Оне 
омогућавају обрачун показатеља националних рачуна и информација 
у економији. У македонским Input-output табелама дате су 
трансакције између произвођаца и утврђује се структура потрошње 
репродукционог материјала за сваки сектор по извору  порекла. 

       
3. INPUT- OUTPUT АНАЛИЗА 

 
У Републици Македонији императив треба да буде примена 

Input-output анализе. У развијеним земљама економска политика се 
формулише и примењује уз помоћ Input-output анализе. Утврђује се: 
ниво производње у сваком сектору, са којим треба да буде 
задовољена укупна потрошња за тим производима, утврђује се утицај 
сектора на привредни развој.  

Полазимо од основног билансног услова, да расподељене 
количине морају бити једнаке расположивим количинама сваког 
сектора. Расположиве количине састоје се од домаће производње и 
увоза, а расподељене количине од репродукционе и финалне 
потрошње (та два збира морају бити једнака за сваки сектор). Тако се 
структура производње у сваком сектору (репродукциона и финална 
потрошња) утврђује линеарним једначинама: 
X1= H11 + H12 + ………… +  Xn +Y! 
X2= H21 + H22 +  …………+  Xn + Y2      ( 1 ) 
................................................................. 
Xn= Hn1 + Hn2+ ………......+Hnn +  Yn   где је:  

 
X i - вредност производње (бруто домаћи производ) и-тог 

сектора 
X ij-испоруке и набавке међуфазних производа i-тог сектора у 

репродукционој потрошњи у ј-том сектору 
Y i - компонента финалне  потрошње  i-тог сектора  
 У линеарним једначинама са леве стране је вектор колона 

укупних излаза  (outputa),  елементи у средини представљају токове 
између производних сектора, а на десној страни је финална 
потрошња. Модел обухвата велики број сектора. Сваки сектор оно 
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што произведе распоређује на све секторе и на финалну потрошњу, 
које можемо да прикажемо следећим једначинама;           

∑ +=
=

n

1j
iiji Y  XX 1,2,...n)(i = , Финална потрошња се добија када се од 

бруто производње одузме збир репродукционог материјала. (Грдзић 
Г, 1962 стр. 169). Технички коефицијент се рачуна као количник 
између вредности међуфазних производа сектора и Xij утрошених у 
производњи сектора ј, где jX  представља вредност укупно 

расположивих средстава сектора ј. Израчунати технички 
коефициенти приказују се у облику квадратне матрице техничких 
коефицијената која се обележава матрицом А, где је садржан систем 
производних веза и међузависности, па тако одражава структуру 
производног система и интензитет веза са аспекта потрошача. Збир 
техничких коефицијената из колоне матрице показује директну 
потрошњу свих производа домаћег порекла потребних за производњу 
јединице производа из ј-тог сектора. Технички коефицијент показује 
и колика је максимална производња у ј-том сектору, респективно 
расположивим количинама интермедијарних производа и-тог сектора 
који су му на располагање за подмирење његових репродукционих 
потреба. (Билбиловска Г, 2006, стр. 262). Облик директне зависности 
између вредности производа из сектора и утрошака производа гласи: 
X ij=aijX j (i,j,=1,2, ........, n), а максимална производња ј-тог сектора 

израчунава се: Хј
ij

ij

a

X
≤ . Зато је најважнији инструмент структурне 

анализе матрица међусекторских односа. Када се од јединичне 
матрице одузме матрица техничких коефицијената I–A=T, добија се 
матрица технологије. Када се уведу технички коефицијенти у састав 
једначина, а сваки Xij се замени са aijX j тада билансне релације у 
развијеном облику гласе: 
X1= a11X1 + a12X2 + …………+ a1nXn +Y! 
X2= a21X1 + a22X2 +  …………+a2nXn + Y2       ( 2 )  
..................................................................... 
Xn= an1X1 + an2X2 + ……….....+annXn + Yn 

 
У линеарним једначинама сваки сектор је изражен као 

функција величине производње свих сектора и финалних испорука 
одређеног сектора. (Секулић М, 1980, стр. 8). Систем једначина је 
полазни или структурни облик међусекторског модела. “У њему је 
заступљено 2n варијабли-n величина производње и n величина 
финалних испорука”. (Секулић М, 1980, стр. 9).  Када су познате 
финалне испоруке, систем се решава и добија се секторска 
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производња у привреди. Када се узму добивене величине производње 
у изразу Xij = aijX j, добијају се вредности за све међусекторске токове 
X ij. (Секулић М, 1980, стр. 9). Модел у матричном облику гласи: 
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Састав (2) може да се напише у матричној нотацији X=AX+Y, 

где АХ се преноси на леву страну и добија се X-АX =Y. Компактна 
нотација гласи (I-A)X=Y, где је I  јединична матрица, а матрица (I–А) 
је матрица технологије. Ова матрична једначина се решава по Х на тај 
начин када са лева множимо инверзном матрицом (I - А)-1 , т.ј.  

 (I -A)-1(I - A) X = (I - A)-1 Y      IX = ( I-A)-1Y  X=(I-A) -1Y, a IX = 
X   Инверзна матрица (I - А)-1 назива се матрицом мултипликатора. 
Инверзни коефиоцијенти ijr  показује директне и индиректне потребе 

по јединици финалне потрошње, показују у којој пропорцији ће да 
порасте производња свих сектора када се повећа финална потрошња 
за једну јединицу. Прираст производње ΔX  одговара прирасту 
финалне потрошње ΔY . Пошто  ΔY = 01 YY − , а ΔX= 01 XX − , тј. 

010 YA)(IX ⋅−= − , 111 YA)(IX ⋅−= −  произлази да ΔX= (I -A)-1Y 1-(I -A) -

1Y 0  ΔX=(I-A) -1( 01 YY − ) ΔX  = (I -A)-1
ΔY  Инверзна матрица се множи 

са векторима финалне потрошње и  добијају се импулси од финалне 
потрошње у привреди, као и сваке друге варијанте финалне 
потрошње.   

          
4. ИСТОРИЈАТ МАКЕДОНСКИХ  INPUT-OUTPUT ТАБЕЛА 

 
Прве Input-output табеле у свету биле су израђене у 50-им 

годинама прошлог века, а југословенска статистика је прва почела да 
прави Input-output табеле за 1955. годину. У њима производни систем 
био је подељен на 29 сектора у репродукционом делу и пет сектора 
финалне потрошње (лична потрошња, општа потрошња, повећање 
залиха, бруто инвестиције у основне фондове и извоз.  
Експериментална, прва Input-output табела,  за једну социјалистичку 
привреду, угледала је светлост дана 1957. године. Није била 
израчуната матрица техничких и инверзних коефицијената. Постојао 
је велики интерес и очекивања од њене примене. Наредна Input-output 
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табела је приказивала међусекторске токове југословенске привреде 
за 1958. годину, а била је објављена у 1962. години и представљала је 
напредак у њеном усавршавању. За сваку другу годину биле су 
састављане Input-output табеле. У најширој верзији биле су 
дезагрегиране на 98 производних сектора и 5 сектора финалне 
потрошње. Постојало је пет нивоа агрегирања привредне активности, 
за сваки ниво груписања сектора приказивани су апсолутни подаци и 
биле су израчунате матрице техничких и инверзних коефицијената. 
Затим се приступило изради Input-output табела са агрегираним и 
дезагрегираним токовима. У Input-output табелама у којима је 
направљено дезагрегирање укупних токова на домаће и увозне, 
постојала је могућност да се утврди увоз по сектору порекла и 
сектору намене. Савезни завод за статистику повремено је израђивао 
и Input-output табеле на нивоу тадашњих република. Од 1976. године 
постојала су три нивоа дезагрегирања производне активности.  

У различитим земљама израда Input-output табела се заснивала 
на специфичним решењима следећих основних методолошких 
проблема: класификације производних сектора, примењене шеме 
табеле, места и третмана увоза у табели. Све југословенске Input-
output табеле   прављене су у вредносном износу у текућим ценама, тј. 
ценама произвођача за обрачун свих приказаних вредности. У Input-
output табелама за 1976, 1978. и 1980. годину поред  цена произвођача 
био је дат и приказ и у набавним ценама. 

Прва Input-output табела за македонску привреду била је 
израђена у сарадњи са стручњацима из Савезног завода за статистику 
и Републичког завода за статистику СР Србије за 1987. годину, а била 
је објављена у 1990 години. То је време када је македонска привреда 
била усмеравана ка тржишној економији. Услови су наметнули 
потребу у макроекономским билансима квантитативно да се 
приказује и анализира економска активност на сводан и синтетички 
начин. Садржане су: табеле у апсолутном износу, табеле техничких 
коефицијената и табеле инверзних коефицијената. Садржане су 
трансакције по територијалном пореклу производње СР Македоније, 
са другим републикама и покрајинама и увоза. Примењени су били 
исти методолошки основи са којима су биле израђиване 
југословенске Input-output табеле. „Израда првих табела привредних 
делатности за СР Македонију покрај њене конкретне примене за 
аналитичке потребе, била је и основа за годишње процене за ове 
табеле са коришћењем расположивих редовних статистичких 
истраживања.“(РЗС, 1990, стр. 8) Темеље се на обухватању 
производње по широј концепцији производње (Билбиловска Г, 2006 
стр. 173) Дају квантитативан опис економске активности и обезбеђују 
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анализу збивања у привреди. Могу да се утврде законитости 
привредног развоја и међусебне зависности, и да се доносе конкретне 
економске мере. Са приказом производње утврђују се фазе 
репродукције. Расподељена средства по секторима дата су у редовима 
табеле за исти сектор, на репродукциону и финалну потрошњу или 
као испоруке другим републикама, покрајинама или као извоз. 
Мерено учешћем оствареног друштвеног производа у СР Македонији 
у 1987. години учествовали смо са 5,5% од укупног износа 
југословенског привредног потенцијала (РЗС, 1990, стр. 18). Набавке 
од других република и покрајина  учествовале су са 21,2%, а од 
укупне производње СР Македоније, а  32% су испоруке другим 
републикама и покрајинама. (РЗС, 1990, стр. 17). Потрошња у СР 
Македонији била је иста као и у другим републикама. Тако од 
производње у металургији 37,4% је било испоручено другим 
републикама и покрајинама. Код неметала 56,6%, код метала 49,7%, 
хемијске производе и хартија 51,5%, код прераде дрвета 47%, 
текстила, коже и гуме 52%, а код прехранбених производа и дувана  
42%. (РЗС, 1990, стр. 17).  

Привреда Македоније у Input-output табелама била је подељена 
на 48 производних сектора, респективно редови и колоне имају исти 
број сектора. Финална потрошња је имала следећа 6 сектора: залихе, 
бруто инвестиције, лична потрошња, општа потрошња, испоруке 
другим републикама и аутономним покрајинама и извоз. Редови 
показују продате вредности другим секторима. Тако сектор 
индустрија и рударство своје производе је продавао сопственом 
сектору у износу од 180.969.645 конвертибилних динара, од којих у 
СР Македонији 85.755.094 конвертибилних динара, а другим 
републикама и покрајини 53.262.113 конвертибилних динара, а увоз 
је износио 1.952.438 конвертибилних динара. (РЗС, 1990, стр. 67). У 
укупно расположивим средствима СР Македонија је имала нешто 
веће учешће сопственом производњом, а нешто ниже учешће у увозу. 
У расподељеним средствима СР Македонији у односу на СФРЈ је 
имала нешто веће учешће у репродукционој потрошњи и залихама, а 
мање учешће у бруто инвестицијама, личној потрошњи, општој 
потрошњи и заједничкој потрошњи. ( РЗС, 1990, стр. 68). У нашој 
земљи од укупно остварене производње 58,9% је била домаћа 
потрошња, у извозу 9,12%, а у испорукама другим републикама  
покрајинама 31,98%. (РЗС,1990, стр.21). Укупно расположива и 
наменски распредељена средства су износила 816.722 хиљада 
конвертибилних динара. (РЗС,1990, стр. 22). На основу информација 
за македонску привреду за 1987. годину израчунате су матрице 
техничких и инверзних коефицијената.       
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У 2004. години ДЗС је саставио експерименталне табеле за 
понуду и употребу робе и услуга за 2000. годину, које су послужиле 
као основа за прављење симетричних Input-output табела за 2000. 
годину. Методолошки поступак је био засниван на Приручнику за 
Input-output табеле EUROSTATА. Симетричне Input-output табеле 
прављене су на основу аналитичких претпоставки из табела за понуду 
и употребу роба и услуга, а описивале су економске односе у 
македонској привреди. Подаци су  коришћени у макроекономским 
моделима са циљем да се анализирају везе између употребе и понуде, 
посебно између компонента финалне употребе и нивоа индустриске 
производње. Оне су садржале информације за макроекономске 
параметре за одређене групе предузећа, која хомогено делују, као 
производња, додата вредност, бруто пословни вишак, бруто 
инвестиције у основна средства, нето кредитирање и позајмљивање 
средстава, који могу да послуже за бројне анализе. Македонске 
симетричне Input-output табеле по класификацији производа по 
делатностима, публиковане су са 31 групом производа. У табелама је 
садржана домаћа и увозна производња. Збир сваке колоне у 
симетричној Input-output табели једнак је оутпут-у табеле понуде. 
Када се дода увоз за сваку групу производа добија се укупна понуда.        

2007. године ДЗС објавио је симетричне Input-output табеле за 
2005. годину, у којима су били садржани односи у македонској 
економији. „Као аналитичко средство, Input-output подаци су 
интегрирани у макроекономским моделима са циљем да се 
анализирају везе између употребе и понуде, особито између 
компоненти финалне употребе и нивоа индустриске производње. 
Примењују се за аналитичке циљеве, када се повезују са другим 
главним статистикама (запосленост, капитал, енергија, околина) са 
системом националних рачуна“. (ДЗС: 2007, стр. 6). Основна 
концепцијска разлика је у томе што код табела за понуду и потражњу 
се укрштају подаци по производима у редовима са подацима по 
делатностима у колонама, а у  симетричним укрштају се подаци по 
производима у редовима са подацима по производима у колонама или 
подаци по делатностима у редовима са подацима по делатности у 
колонама. „Збир сваке колоне у симетричној Input-output табели 
једнак је укупној понуди (производња плус увоз) по основним 
ценама, за сваку групу производа, приказаним по редовима у табели 
за понуду.  Збир сваког реда у симетричној Input-output табели једнак 
је међуфазној потроштњи и финалној употреби, по основним ценама, 
за сваку групу производа приказаним по редовима у табели по 
основним ценама. (ДЗС: 2007, стр. 6). За састављање симетричне 
Input-output табеле за 2005. годину био је примењен метод „производ 
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технологија“ који полази од претпоставке да сваки производ има 
своју технологију. „Овај метод подразумева обрачун секундарних 
производа делатности, који су произведени у делатностима које 
претстављају основни производ.“ (ДЗС: 2007, стр.7). Табела је 
израђена на нивоу 31 групе производа. За балансирање малих разлика 
у редовима симетричне Input-output табеле за 2005. годину  
коришћена је РАС метода. Израда табела у нашој земљи заснива се на 
специфичним  решењима одређених проблема. Објављене су следеће 
табеле за употребу робе и услуга: у 2008. години за 2005. годину, 
2009. за 2006. годину, 2010. за 2007. годину, 2011. за 2008. годину, 
2012. за 2009. годину,  2013. за 2010. годину и 2014. за 2011. годину. 
Сектор националних рачуна редовно годишње објављује симетричне 
Input-output табеле.  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Input-output анализа је примењена квантитативна анализа која 

приказује процес производње у земљи, а чији елементи датирају из 
времена физиократа. Леон Валрас је први дефинисао техничке 
коефицијенте. Творац анализе је Василиј Леонтијев, који је 1973. 
године добио Нобелову награду за економију.  

Input-output табела омогућава увид у структуру производње, 
њену расподелу и финалну потрошњу. У питању је целокупан процес 
репродукције. У економској активности формирају се токови 
производа и услуга без обзира да ли су из домаће или иностране 
производње, па може да буде формирана матрица односа међу 
секторима у двострукој зависности као низ испорука  другим 
секторима и као низ набавки средстава за остварење производње, као 
и да буду примењене матричне математичке операције. Открива се 
повезаност између производње и потрошње не само у глобалним 
односима већ и за сваку категорију финалне потрошње. Омогућава да 
се утврди ниво производње у сваком сектору, са којим треба да буде 
задовољена укупна потрошња за тим производима. Одражавају 
привредну равнотежу, укупна понуда једнака ја укупној тражњи, 
расположиве количине су једнаке расподељеним количинама. Налази 
примену у многобројним подручјима економског живота, а основни 
задатак јој је успостављање квантитативног односа између 
различитих грана производње.         

У екс Југославији Input-output анализа рано је почела да се 
користи. Прве Input-output табеле се односе за 1955. годину, а биле су 
објављене у  1957. години. Грџић Г. је први писао о међусекторској 
анализи у оквиру своје студије о народном дохотку.         
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Прва македонска Input-output табела је била за 1987. годину, а 
била је објављена у 1990. години и открива структурне особине 
привреде што је кључан задатак. ДЗС 2006. години је приступио 
изради симетричне Input-output табеле за 2000. годину. Табеле су биле 
публиковане у 2006. години и садржале су економске односе у 
македонској економији. У 2007.години биле су публиковане 
симетричне Input-output табеле у Македонији за 2005 годину. По 
годинама објављене су следеће табеле за употребу робе и услуга у 
2008. години за 2005. годину, 2009. за 2006. годину, 2010. за 2007. 
годину, 2011. за 2008. годину, 2012. за 2009. годину, 2013. за 2010. 
годину и 2014. за 2011. годину. Публиковане табеле за понуду и 
употребу робе и услуга су основа за израду симетричних Input-output 
табела, базираних методолошким концептима ЕУРОСТАТА. 
Симетричне Input-output табеле су основа Input-output анализе, са 
којом се дају економски односи у македонској економији као и 
њихово третирање у економској анализи.   
 

ЛИТЕРАТУРА 
  

1. Билбиловска, Г. (2006), Економска статистика, Економски 
факултет, Скопје 

2. Билбиловска, Г. (2001), Елементи од Input-output анализа, 
Економско правно биро, Скопје 

3. Грдзић, Г. (1962), Привредни биланси и њихови 
економетриски модели, Економски факултет, Београд  

4. Државен завод за статистика. (2006), Симетрични Input-output 
табели во Република Македонија за 2000 година, Скопје 

5. Државен завод за статистика. (2007), Симетрични Input-output 
табели во Република Македонија за 2005 година, Скопје  

6. Јурић, Љ. (2012), Развој  Input-output анализе у Хрватској, 
Зборник радова факултета техничких наука бр. 11, Нови Сад 

7. Републички завод за статистика. (1990), Мегусебни односи на 
стопанските дејности на СР Македонија во 1987 година, Input-
output табели, Скопје 

8. Секулић, М. (1980), Међусекторски модел и структурна 
анализа, Економски институт, Информатор, Загреб 

9. Секулић, М. (1968), Примјена структурних модела у 
планирању привредног развоја,  Народне новине, Загреб  

10. Хорват, Б. (1962), Међусекторска анализа, Народне новине, 
Загреб 
  



 



Зборник радова УКСП-ИС 2015 UDC: 338.2(497.6):339.923:061 
 

41 

ПОТЕНЦИЈАЛИ РАСТА И  АНАЛИЗА 
КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ 

 

GROWTH POTENTIAL AND ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF 
SERBIAN ECONOMY 

 
Небојша Стошић 

Александар Доганџић 
Универзитет у Приштини, Економски факултет, Косовска 

Митровица, Србија 
 
 
Резиме: Место, улога као и функционисање и развој националних економија у 
глобализованој светској привреди, у великој мери зависи од интерактивних веза и 
односа које оне успостављају са остатком света.  Под ударом таласа 
глобализације све земље морају своје привредне системе да прилагоде 
новонасталим околностима, како би могле да се носе са новим изазовима и 
остваре што бољу позицију у   светској тржишној арени. 
Привредна структура Србије,  изграђивана у оквиру “ јединственог југословенског 
тржишта”, односно „ ЕУ у малом“ данас је   неадекватна за нови сужени 
привредни амбијент. Тиме је Србија и имплицитно упућена да настале 
структурне дебалансе решава интеграцијом у светске привредне токове.  У циљу 
пренебрегавања структурних дебаланса   привредна структура   се мора мењати 
у одређеним правцима, које данас трасирају    захтеви светског тржишта. 
Адаптација и укључивање у токове међународне поделе рада, неминовно намеће 
офанзивну стратегију привредног развоја, усмерену на одређене на уско 
приоритетне правце у циљу  јачања  конкуретности привреде. У том процесу од 
пресудне важности ће бити да се обезбеди стабилан раст извозних прихода и на 
њему заснован раст акумулативности, као предуслов привредног раста. Овај 
задатак као неминовност намеће подизање конкурентности српске привреде у 
целини, а у првој фази подизање конкурентности извозно орјентисаних сектора 
српске привреде, чиме ћемо створити претпоставке за отплату нараслог 
спољњег дуга, и створити акумулативни потенцијал за економски развој. 
Укључивање наше привреде у глобалне процесе данас је лимитирано недостатком 
домаће акумулације, али је и обим прилива стране акумулације ограничен 
превеликим нивоом спољњег дуга. Боља конкурентска позиција се може достићи 
једино улагањима у науку и технологију. Субјективни фактор оличен у високо 
образованом потенцијалу нам још и даље омогућава да вршимо дифузију и 
трансфер технологије.   
Кључне речи: Глобализација, светско тржиште, спољни  дуг,  конкурентност, 
привредни раст 
 
Apstract: Placement, role, as well as functioning and development of national 
economies in a globalized world’s economy, greatly depends on the interactive 
connections and relations established with the rest of the world. Influenced by the 
progressive impact of globalization, all countries need to adjust their economies’ 
systems towards the newly established circumstances in order to bear with the new 
challenges and enable best possible placement in the world’s market arena. 
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Serbia’s economy structure based on the ‘’Yugoslav unique single market’’, or ‘’ Mini 
European Union’’ is not adequate for the constricted economies’ ambient which is 
present nowadays. Therefore, Serbia is implicitly addressed towards solving its 
structural imbalances by integrating into world’s economic trends. In order to overcome 
structural imbalances, economic structure needs to alter in a certain way towards the 
demands of the world’s market. Adapting to the international division of labor trends 
requires an offensive strategy of economic development, traced towards specific and 
prioritized goals with the aim of strengthening economies’ competitiveness in the world 
market. With that regard, it is essential to provide stabile growth of funds derived from 
export, as well as accumulative growth based on this income, in order to ensure 
economic growth. This task requires increased competitiveness of Serbia’s economy as a 
whole, which will enable potential solutions for the increased external debt, and provide 
accumulative potential for economic growth. 
Involvement of our economy in the global trends is limited nowadays by the lack of 
domestic accumulation. Furthermore, the extent of income based on foreign 
accumulation is consequently limited by the immense foreign debt. An improved 
competitive placement can be achieved only by investing in science and technology. The 
subjective factor personalized in the high educational potential enables us to execute 
biofusion and technology transfer.  
Key words: external debt, globalization, world market, external debt, competitiveness, 
economic growth. 
 

УВОД 
 
У савременом глобализованом свету унапређење националне 

конкурентности, је од есенцијалног значаја за место и улогу 
националне економије у новој међународној подели рада. Привредни 
раст, и на његовој основи раст животног стандарда је одређен 
нивоом продуктивности привреде који се изражава вредношћу 
произведених добара и услуга по јединици ангажованог људског 
капитала, физичког капитал и природних ресурса. Продуктивност 
зависи од вредности роба и услуга исказаних у светским ценама које 
нека привреда размењује са светом али и од ефикасности са којом се 
та производња остварује.  

Овај рад анализира позицију Србије у  компарацији са 
одабраним земљама по појединим показатељима конкурентности у 
току  савремене светске економске кризе. Иако креатори економске 
политике у Србији данас, усмеравани смерницама ММФ-а и Светске 
Банке, своју пажњу усмеравају превасходно на дефицит у буџету и 
тежњи да наведени дефицит смање и уклоне, сматрамо да је мого 
важније од тога да се окрену ка мерама које би имале за циљ 
повећање конкурентности привреде. Место и улога националне 
привреде у савременој глобализованој привреди данас је 
превасходно детерминисано  одлучношћу  и брзином спровођења 
радикалних структурних  реформи с циљем повећања 
конкурентности националне економије. Те мере ће у крајњој истанци 
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довести и до уклањања дефицита, али ће ублажити последице 
рецесије и убрзати привредни раст и развој привреде Србије.  

Због тога је и намера овог рада да анализира и прикаже 
резултате рангирања наше земље из аспекта конкурентности, да би 
након наведене анализе указала и на мере и активности које 
креатори економске политике морају применити како би поспешили 
економски раст и развој националне економије, што ће за последицу 
имати и раст БДП-а, животног стандарда, и отклањање високог 
јавног дуга. Привредни раст и развој ће довести и до пораста 
запослености као једног од кључних проблема са којим се среће 
становништво у Србији.  

Намера аутора је и да утврди основне промене и најважније 
трендове кретања појединих позиција, на скали конкурентности у 
извештајима Светског економског форума и Светске Банке, 
превасходно због чињенице да се ови извештаји широко 
експлоатишу од стране инвеститора приликом доношења 
инвестиционих одлука. Како наш привредни систем данас није у 
стању да креира сопствени акумулативни потенцијал, уз чињеницу 
да смо високо задужени то нам је и циљ да се индикатори 
конкурентности наше привреде у поменутим извештајима 
побољшају, што ће условити и раст СДИ.  

Како поменути извештаји обухватају велику групу земаља за 
нашу компаративну анализу смо узели земље које су у нашем 
непосредном окружењу, од којих су неке и чланице ЕУ а неке у 
процесу приступања. Како је наше усмерење ка ЕУ, компаративна 
анализа и на њој заснован предлог мера и активности може само 
позитивно утицати на придруживање наведеној асоцијацији. 

Само приступање неће аутоматски довести до раста животног 
стандарда, на то нам указују и искуства бројних земаља чланица ове 
асоцијације које се данас суочавају са високом задуженошћу, 
високом незапошљеношћу и опадајућим стопама економског раста. 
То је засигурно последица савремене светске економске кризе јер  
свака криза доводи до  пада животног стандарда због смањења 
економског раста. Због тога је ова анализа и  добар инструмент 
преиспитивања досадашњих политика и изазов за стратешко  
одлучивање о будућим кретањима у вођењу економске политике. 

Повећање продуктивности рада је предуслов за раст нивоа 
животног стандарда, па стога истичемо да је раст конкурентности 
мери растом продуктивности. Пословање у глобализованој светској 
привреди неминовно намеће развој конкуренских способности како 
појединачних привредних актера, тако и привредних грана и 
националне привреде у целини. У економској литератури постоје 
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различити ставови и дефиниције конкурентности, али се готово сви 
слажу у оцени да ће 21.век бити време глобалне економске 
конкуренције, захваљујући, глобализацији. Због тога се национална 
економија мора орјентисати на препознавање потенцијала и развој 
својих конкурентских снага и способности, а које се могу 
дефинисати као функција неколико предуслова, политика и 
иницијатива који подстичу и подржавају међународну размену и 
инвестирање у домаћу привреду.  

Србија у наредном периоду мора да изврши радикалан 
заокрет у циљу успешног привредног раста и развоја зато што су 
исцрпљени извори привредног развоја на којима се земља развијала 
у предходној деценији. Србија се још уочи светске екномске кризе, 
која је само погоршала ситуацију, нарочито у реалном сектору и на 
подручју запослености, суочила са две фундаменталне 
макроекономске неравнотеже. С једне стране, сувише брз пораст 
личне и јавне потрошње у односу на остварени бруто домаћи 
производ и, с друге стране, превелик ослонац на раст неразменљивих 
добара у стварању бруто додате вредности - што је повећавало 
спољнотрговински и текући платни дефицит земље. С обзиром на 
пресушивање приватизационих прихода и ограничених могућности 
даљег прекомерног задуживања у иностранству, Србија мора да се 
окрене новом моделу привредног раста и развоја који је 
проинвестиционо и извозно оријентисан.  

 
АНАЛИЗА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ СРБИЈЕ 

 
Глобализација привређивања је у први план избацила 

међународну конкурентност којој се данас поклања велика пажња. 
Постоје различите дефиниције ове категорије али смо се определили 
за дефиницију ОЕЦД-а где се каже: „Међународна конкурентност је 
стање у којем земља може, у условима слободног и фер тржишта, 
произвести робу и услуге који задовољавају захтеве светског 
тржишта, истовремено одражавајући или повећавајући реални 
доходак својих грађана“. Међународна размена је у жижи 
интресовања не само у савременим условима већ се овом 
проблематиком баве читаве школе економске мисли.  

Конкурентнтност је агрегатни израз глобалних особина – 
микро, мезо и макро која су специфична за сваку националну 
економију. Конкурентска предност је комбинација корпорационих и 
сeкторискихспецифичних и општих националних карактеристика. На 
оваквом прилазу су засновани и модели који се користе за мерење 
конкурентности различитих земаља. Оно што, очигледно ствара 
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највеће тешкоће је упоређивање, процена и оцена наиционалних 
карактеристика. Бројна економска истраживања се баве оценама 
међународне конкурентности земаља, као што су: Global 
Enterpreneurship Monitor, Global Competitivness Report, OECD и др. 
Међу најсофистициранијим и најзаступљенијим моделима за мерење 
међународне конкурентности земаља је и модел који је развијен у 
оквиру Светског економског форума (World Economic Forum) познат 
као „Извештај о глобалној конкурентности“ (The Global 
Competitiveness Report). Поред поменутог велика је заступљеност и 
модела креираног од стране Светске Банке познат као „ Извештај о 
пословању“ (Doing Business). У овом раду ћемо се највише бавити 
њима из простог разлога што су то препознатљиви модели када је 
реч о мерењу међународне конкурентност, али и због тога што њих 
користе и инвеститори и креатори економских политика. Поред тога 
омогућују и компрацију јер се овим извештајима покрива велики 
број земаља чиме је створена добра  основа за утврђивање позиције 
домаће привреде у широком светском контексту, али и поређење 
домаће привреде са другим земљама из региона.  

Поред већ наведеног треба рећи да ове студије разматрају 
широк и компементаран скуп чиниоца који утичу на међународну 
конкурентност једне националне економије. „Пословање“ Светске 
Банке, је примарно усмерено на питања везана за квалитет пословног 
окружења, превасходно административне процедуре, регулатива, 
правни систем итд. Са друге стране „Извештај о глобалној 
конкурентности се детаљније бави факторима који непосредно утичу 
на пословање и међународну конкурентност једне националне 
економије. У њему се анализира квалитет физичке инфраструктуре, 
људски ресурси, ефикасност тржишта рада, квалитет финансијског 
тржишта, технолошка опремљеност, капацитет за иновације. Из 
наведеног можемо закључити да се Извештај о конкурентности у 
свету и „Извештај о пословању“ (Doing Business) одлично допуњују 
и пружају целокупан увид у потенцијале и слабости које су 
карактеристичне за анализиране земље. 

За мерење међународне конкурентости Светски економски 
форум (World Economic Forum - WEF)  је установио Глобални 
индекс конкурентности Global Competitiveness Index - GCI), који је 
један од најзаступљенијих инструмената за упоређивање и процену 
конкурентности националних економија.  Наиме, сваке године 
Светски економски форум (Економски самит у Давосу) рангира 
земље према Индексу глобалне конкурентости (GCI), кога чине три 
под индекса:  
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1. Основни тржишни услови (вредност индекса 4,10 позиција 
101,  

2. Иницијатори ефикасности (вредност индекса 3,90 позиција 
80), 

3. Иновативни фактори (вредност индекса 3,05 позиција 121). 
 У суштини GCI је заснован на 12 стубова и то: институције, 

инфраструктуру, макроекономско окружење, здравство и основно 
образовање, више образовање и обуку, ефикасност тржишта роба и 
тржишта рада, развијено финансијко тржиште, технолошку 
опремљеност, величину тржишта, пословну софистицираност и 
иновације. 

 
Графикон 1.: Дугорочни тренд GCI индекса по изабраним 

земљама и годинама1 

 
  
Анализирајући кретање глобалног индекса конкурентности из 

презентованог графикона, уочавамо да је тренд конкурентности у 
Срибији у односу на друге земље из окружења опадајући. То значи 
да конкурентност српске привреде бележи стални пад. Наиме 
највећи ниво индекса конкурентности је везан за почетак 
посматраног периода, да би касније имали константан пад нивоа уз 
одређени раст у појединим годинама. У периоду од 2005 до 2009  
српски Индекс конкурентности је ипак био изнад Индекса који је 
одређен Босни и Херцеговини, али и Македонији. Међутим, од 2010 

                                                           
1 Извор: The Global  Competitveness Report 2013-14, The Global  Competitveness 
Report 2014-15 
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Индекс конкурентности Македоније бележи растући тренд са 
изузетком извесог стагнирања и незнатног пада у периоду 2011-2012. 
У 2012 години Индекс конкурентности Босне и Херцеговине, је 
забележио изразит раст, због утицаја на анкете, те је стога Индекс за 
БиХ у последњем Извештају светског економског форума изостао.  
Оно што је изразито лоше то је да индекс конкурентности наше 
привреде опада, што је карактеристика и Индекса конкурентности 
Хрватске  и Румуније, међутим  ниво њихових индекса 
конкурентности је знатно виши од нивоа Индекса конкурентности 
који је у посматраном периоду додељен Србији. Раст овог индекса је 
карактеристичан за Бугарску.  Ниво и тренд Индекса који је 
презентован у графичком приказу се наставио и у 2014 години.   

Дакле, у компарацији са првим извештајем Светског 
економског форума који је обухватио и Србију 2004 године, реално 
посматрано ситација са аспекта конкурентности се није значајније 
променила. Те далеке 2004 године смо били ранигирани на 96 место 
од 104 анализиране националне економије, а индекс је имао вредност 
3,16. Од тада до данас највећи напредак смо забележили 2005 
године, када је вредност индекса била 3,67 а од тада до данас, 
остварен  је врло мали напредак у конкурентности српске економије.  
Због тога можемо рећи да је Србија већ низ година на зачељу Европе 
по конкурентости и у групи земаља са афричког континента. 
  

Табела 1.: Кретање глобалног индекса конкурентности за 
изабране земље

2 
Земља Ранг 2014 Ранг 2013 Ранг 2012 

Србија 94 101 95 
Пољска 43 42 41 
Чешка 37 46 39 
Бугарска 54 57 62 
Словенија 70 62 56 
Мађарска 60 63 60 
Црна Гора 67 67 72 
Македонија 63 73 80 
Хрватска 77 75 81 
Румунија 77 76 78 
Словачка 70 78 71 
Босна и 
Херцег. 

0 87 88 

Албанија 97 95 89 
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 Како је сликовити приказ указао на глобалне трендове, у 
табеларном приказу који следи презентовани су забележени нивои 
индекса конкурентности за последње три године, на само за земље 
из окружења већ и за још неке земље ЕУ које су некада припадале 
социјалистичком блоку, као и неке земље које се налазе у процесу 
приступања ЕУ.  

Индекси конкурентости Светског економског форума за 2014. 
годину показују напредак српске економије са аспекта 
конкурентости, али забрињава и даље низак ниво идекса (3,9 од 7) и 
рејтинг земље (94 од 144) и чињеница да смо на зачељу земаља са 
европског континета изузев Албаније која је лошије рангирана од 
нас. 
 Да би смо установили који елементи у оквиру дванаест 
стубова који су основа за креирање индекса утичу на пад индекса 
конкурентности Србије сачињен је графички приказ који следи. 
Презентовани приказ нам указује да на пад овог индекса највише 
утиче, висина укупне пореске стопе у односу на профит, затим 
основно образовање- са стопом уписа, које једнакомерно утиче као и 
запошљавање и отпуштање. За њима следе: Број процедура 
потребних за оснивање предузећа као и флексибилност у 
одређивању плата, са истим нивоом, као и инфлација која незнатно 
мање утиче и на крају поузданост полиције.  Квантитативни нивои 
су приказани сликовито али је презентован и ниво и смер утицаја на 
индекс. 

 
Графикон 2.:  Пад GCI индекса за период 2013-2014, 2014-2015 у 

подацима за  Србију3 
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Графикон 3.: Раст GCI индекса за период 2013-2014, 2014-2015 у 
подацима за  Србију 4 

 

 
  
 На раст индекса глобалне конкурентности, највише су 
утицале оцене мобилне телефоније и широкопојасног интернета. 
Двоструко мањи утицај је везан за спољнотрговинске баријере, још 
ниже: компликовантост царинског поступка, ефектнивност 
антимонополске позиције, а за њима следе и баланс буџета и степен 
кластеризације. 

Битно је напоменути да је погрешно говорити о 
конкурентности привреде на основу ранга индекса конкурентости. 
Од пресудне је важности вредност индекса. Позиција земље на ранг 
листи зависи не само од оствареног резултата земље већ и од 
осталих земаља које су обухваћене анализом.Тако је Србија боље 
рангирана код технолошке опремљености ( на 49 позицији) али је 
вредност индекса највиша код здравства и основног образовања  али 
је ту по рангу на 68 позицији. 
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Табела 2.: Кретање глобалног индекса конкурентности за 
изабране земље

5 

 С
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Пословањ

е 
91 36 107 30 68 65 54 51 38 48 

Ранг 

Отпочињ

ање 
бизниса 

12 10 37 2 4,5 15 5 6 18 6 
Број 
дана 

Издавање 
грађевинс

ких 
дозвола 

264 158 179 89 228 188 91 212,5 110 255 

Број 
дана 

Електриф

икација 131 71 125 107 177 70 252 38 130 223 
Број 
дана 

Регистрац

ија 
имовине 

54 69 24 31 22 72 16,5 109,5 10 19 
Број 
дана 

Одобрава

ње 
кредита 7 6 6 7 6 6 5 3 5 7 

Индекс 
кредитн

ог 
обавешт

авања 
(0-8) 

Заштита 
малих 
инвестито

ра 
6,3 6,1 5,4 6,7 7,3 5,8 4,8 6,8 6,8 6,2 

Индекс 
заштите 
инвестит

ора (о-
10) 

Плаћање 
пореза 168 320 407 119 357 208 277 260 454 159 

Број 
сати 
годишњ

е 
Прекогра

нична 
трговина 

12;15 14;14 16;13 12;11 19;18 16;14 17;19 16;14 18;17 13;13 

Број 
дана 
извоза- 
увоза 

Решавање 
трговинск

их 
споразума 

635 545 595 604 525 572 395 1270 564 512 

Број 
дана 

Решавање 
несолвент

ности 
2 14 3,3 1,8 2 3,1 2 2 3,3 3,3 

Број 
година 
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У односу на извештај за 2014. годину, најбољи резултат од 
земаља региона постигла је Македонија, а најлошији Србија. 
Македонија је побољшала своје перформансе код отпочињања 
бизниса, заштите малих инвеститора и решавања проблема 
несолвентности. Албанија је направила искорак код убрзавања 
процедура за отпочињање бизниса, издавање грађевиских дозвола и 
регистровања имовине, уз погоршање на страни одобравања кредита 
и у порезима. Црна Гора је убрзала одобравање грађевинских 
дозвола, Босна и Херцеговина није показала никакав напредак у 
односу на претходни извештај, док Србија бележи лошије резлтате 
код регистровања имовине. Код земаља чланица ЕУ, Бугарска 
бележи напредак само код отпочињања новог бизниса, Словенија је 
унапредила решавање проблема несолвентности, док Хрватска 
бележи побољшање код отпочињања бизниса и издавања 
грађевинских дозвола, али и погоршање унутар пореске политике. 
Насупрот овим земљама, Мађарска је показала искорак код 
кредитирања привреде и у пореској сфери, али и погоршање код 
отпочињања бизниса, док Румунија бележи напредак у пореској 
политици.  

 
Графикон 4.: Кретање GCI индекса у 2015 по катерогијама у 

Србији
6 
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Анализом наших података видимо да ако Србија жели да 
побољша пословну климу она мора убрзано да ради на смањивању 
броја дана за отпочињање бизниса (у односу на Македонију период 
је дужи за десет дана), скраћивање периода издавања грађевиских 
дозвола (у односу на Македонију период је дужи за 175 дана), 
убрзавање регистрације имовине (у односу на Бугарску  период је 
дужи за 44 дана), убразавање решавања трговинских спорова (у 
односу на Мађарску период је дужи за 240 дана).  

Генерално се може извући закључак, резултати пословања 
целог региона не представљају добру основу за привлачење страних 
директних инвестиција. Такав закључак потврђују и подаци 
УНЦТАД-а о приливу страних директних инвестиција у овај регион. 
Атрактивност улагања у региону није на високом нивоу.   

Doing Business Report односно Извештај о лакоћи пословања у 
различитим земљама света припрема Светска банка на основу 
анализе регулаторног окружења и података прикљупљених 
анкетирањем привреде. Упитници који се користе у истраживању 
Светске Банке су засновани на специфичној студији случаја, како би 
се осигурала упоредивост привреда током времена.   Анализом су 
обухваћени само главни градови, па оцена лакоће пословања не мора 
бити репрезентативна и за остале делове посматране државе. Према 
извештају за 2015. Србија  заузима 91. место од укупно 189 земаља 
колико је обухваћено анализом Светске банке.  

Извештај Светске банке о пословању за 2015. годину (Doing 
Business 2015) потврдио је да се годинама уназад мало радило на 
побољшању пословног амбијента у српској економији. Неповољан 
резултат није новитет, јер је проблем неповољног пословног 
амбијента постао хроничан и забрињавајући ( најбољи резултат 
Србије је имала 2006, када је по рангу била на 68 од 175 земаља). 

Србија наставља са неповољним рангом и за 2015. годину. 
Истина, резултат је нешто бољи него у 2014. години (ранг 93), али и 
даље на завидно ниском нивоу.  

Највећи проблем и даље имамо код издавања дозвола за 
грађевинарство (2015 ранг 186 а 2006. године је био 157) и плаћање 
пореза (2015 ранг 165 а 2006. године је био 168). Проблеми постоје и 
код прекограничне трговине (2015 ранг 96 а 2006. године је био  51) 
и решавња трговинских спорова (2015 ранг 96 а 2006. године је био 
76). 
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Графикон 5.: Кретање ранга у извештају Светске Банке за 2014 и 
2015 по категоријама  7 

 

 
 

Достинути лоши резултати пословања су последица 
очигледно непрецизно спровођених привредних реформи у 
пртходном периоду. Законска регулатива је требала да има за циљ 
обезбеђивање лакшег оснивања предузећа, тржишног и фер 
пословања унутар привреде и подстицања предузетништва уз 
унапређење малих и средњих предузећа. Међутим, она није дала 
жељене резултате и као резултат имамо вишегодишње лоших 
конкуренских позиција целе привреде. 

Уопштено гледано, српско тржиште за инвеститоре није 
привлачно јер им је за грађевинску дозволу потребно 264 дана, уз 16 
различитих процедура, а да би регистровао имовину потребна су му 
чак 52 дана. Такође време као важан ресурс непотребно се троши на 
плаћање пореских дажбина (279 сати годишње), за извозне и увозне 
послове (12, односно 15 дана, као и дуготрајне трговинске спорове 
(635 дана).  

Посматрано по категоријама, позитивна кретања се уочавају 
код заштите инвеститора, где је ранг доживео значајну промену, 
затим код лакоће пословања где је промена уочљива док су незнатне 
промене у забележене у рангирању спољно трговинских послова и 
добијања прикључка за електричну енергију. Генерално пак гледано,  
једино добре позиције су у брзини оснивања предузећа, високом 
степену заштите имовине.  
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Графикон 6.: Негативне промене ранга у извештају Светске 
Банке за 2014 и 2015 по категоријама  8 

 

 
 

Графикон 7.: Позитивне промене ранга у извештају Светске 
Банке за 2014 и 2015 по категоријама 9 

 

 
 
Готово је невероватно да целу деценију исти фактори 

угрожавају пословну активност у Србији. Јасна је дилема: 
капацитети или вољ а? Подаци Светског економског форума 
показују да су фактори који већ хронично нарушавају пословање у 
Србији, неефикасна државна бирократија, приступ финансијским 
средствима, корупција и политичка нестабилности. Ови фактори су, 
показују извештаји од раније, били заступљени у највећем проценту. 
У поређењу са 2006. годином удео политичке нестабилности је више 
него преполовљен. Са друге стране, благо су повећани неефикасност 
бирократије (као последица непотизма и политике) и приступ 
финансијским средствима ( неповољни кретидит), док је корупција 
повећана за 50%. Ниско је учешће, али двоструко веће него у 2006 
години, криминала и крађа. Остали фактори су мање-више задржали 
исти удео.  

Због тога се поставља питање: Шта је неопходно урадити за 
уклањање ових фактора који већ једну деценију нарушавају 
пословање привреде. У том погледу се као неминовност намеће 
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превасходно  ускладити друштвено- политичке критеријуме, а затим 
усагластити инвестиције у хумани капитал, стимулисати тражњу и 
производњу у складу са међународним критеријумима, стварати 
иновативне капацитете. Неопходно је подстицати приватни сектор и 
сектор малих и средњих предузећа, који би у каснијим фазама и сами 
преузели део иновативних делатности и коначно повећати 
ефикасност владиних подстицаја привредном расту и развоју. У том 
процесу треба полазити од тога да макроекономска конкурентост 
мора бити заснована на међунардоним стандардима и да све мере и 
активности буду у фунцији макроекономске конкурентности. 

 
УЗРОЦИ ЛОШЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ 

СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ 
 
Распад јединственог југословенског тржишта, крвави 

грађански рат, али и бомбардовање Србије од стране НАТО пакта, 
довело је српску економију у стање структурне незапослености. 
Ниска привредна активност је узрок високе незапослености, што је 
посебно дошло до изражаја у савременој светској економској кризи. 
Рецесиони ефекти, који су праћени ниским стопама инфлације, 
доводе до пада потенцијалне производње и до повећања гепа који 
постоји између актуелне незапослености и природне стопе 
незапослености.  

На овај процес директно утичу и недовољна мобилност 
капитала као и релативна неактивност тржишта рада, чиме је дошло 
до погоршања на тржишту рада и израженију појаву структурне 
незапослености. Таква незапосленост се не може смањити применом 
конвенционалних мера фискалне и монетарне политике, већ за ту 
намену специјалним политикама у области дохотка и 
институционалне регулативе. Због тога се као неминовност у циљу 
пренебрегавања структурне незапослености императивно намеће 
примена активне подстицајне фискалне политике и активне 
политике запошљавања. Мере ових двају политика морају бити 
основно средство у рукама креатореа економске политике, којим ће 
се деловати на запошљавање а све у циљу смањења стопе 
незапошљености. Истине ради,  савремена светска економска криза 
је овај проблем актуелизовала не само код нас, већ и у земљама 
Европске уније.  
 Вођење економске политике, превасходно на основу захтева 
ММФ-а и Светске банке, које инсистирају на уравнотеженом буџету 
и ниској стопи инфлације у овом тренутку доводе до погоршања 
ситуације на тржишту субјективног фактора производње. Све то из 



 

 56

разлога што при ниским стопама инфлације, највише трпи приватни 
извозни сектор који се среће са проблемом недовољне сопствене 
акумулације и неповољних кредитних линија. Због тога је дошло до 
успоравања извоза а као директна последица тога је успоравање овог 
сектора приведе, па се стога није ни могао отворити простор да се 
вишак запослених из јавног сектора пребаци у приватни извозно 
орјентисани сектор. Све то је доводило до опадања стопа привредног 
раста, смањења извоза, али и до повећања броја незапошљених у 
српској привреди. 

Након полувековне изградње социјалистичког модела 
привређивања, крајем претходног миленијума ушли смо у процес 
транзиције нашег привредног система, кога смо са колосека 
планског преусмеравали на тржишни колосек. Приватизација је 
доминантна одредница транзиције која  у српској привреди још није 
окончана.  

Транзиција је процес који има за циљ да подигне ниво 
ефикасности привредних система,  због тога што се очекује да нови 
ефикаснији приватни сектор замени недовољно ефикасан јавни 
сектор. Међутим, поред опадајућих стопа привредног раста које су 
карактеристичне за готово све земље које су ушле у транзициони 
процес, у наредној фази транзционог процеса полако долази до 
повећања продуктивности и на њој заснованој ефикасности ових 
привредних система. Међутим, пораст продуктивности, у ситуацији 
латентне презапошљености која је била карактеристична за многе 
социјалистичке земље па и Србију, довео је до раст стопе 
незапошљености. Транзиција уз недовољно развијено тржиште 
радне снаге је довела до ниских стопа запослености.  
 Основна карактеристика ефикасних економских система је 
раст продуктивности који доводи до виших стопа раста производње 
од раста запослености.  Међутим, у нашем привредном систему је 
растућа продуктивност у индустрији условљена примарно смањењем 
броја запослених а не повећањем технолошке опремљености рада. 
Због тога се као последица раста продуктивности појавио 
драматични пад броја запослених радника у српској привреди. 

Продуктивност рада у српској привреди је у периоду 2002 до 
2013 расла уз просечан годишњи раст од 2,5%, али је ова стопа раста 
продуктивности у прерађивачкој индустрији у посматраном периоду 
била знатно виша 6,7%. Узрок овакве диспропорције у стопама раста 
продуктивности лежи као што је већ истакнуто у  смањењу 
запослености у прерађивачкој индустрији за готово 50%. 
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Графикон 8.: Динамика индустријске производње у Р.Србији10 

 
Индустрија, кумулатив Прерађивачка индустрија, 

кумулатив 
Стопе раста у индустрији (д.с) Раст прерађивачке индустрије 

(д.с) 
  
 Раст продуктивности није праћен и растом индустријске 
производње, што нарочито долази до изражаја у чињеници да 
постоји несразмера у расту продуктивности у прерађивачкој 
индустрији од 6,7% у односу на раст прерађивачке индустрије од 
1,2% у посматраном периоду. Укупна индустриска призводња је у 
посматраном периоду забележила раст од 7,2%, па стога можемо 
извести закључак да овако ниске стопе раста не могу да буду основа 
за ново запошљавање, превасходно имајући у виду и то да још нисмо 
досегли преткризни ниво индустријске производње. 

  
АНАЛИЗА ДИНАМИКЕ И СТРУКТУРЕ 

СПОЉНОТРГОВИНСКЕ РАЗМЕНЕ Р.СРБИЈЕ 
 
Екстерна структура српске привреде се у периоду 2005-2014. 

година поправила у односу на претходно посматран петогодишњи 
период 2001-2006. година. Овакво стање је последица све већег 
степена покривености увоза извозом, који је у 2013. години достигао 
71% од укупног извоза израженог у доларима. То побољшање је 
исказано у табеларном приказу који следи: 

 

                                                           
10 Статистички годишњак републике Србије 2014, и база података  
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Табела 3.: Биланс робне размене са иностранством 11 
У мил. УСД 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Коефицијенти динамике извозно-увозне структуре целе 
привреде бележе побољшање у посматраном периоду.  

 
Графикон 9.: Динамика и структура увоза спољнотрговиске 

размене Србије по СМТ
12 

 

 
 

Анализа секторских коефицијената динамике промене 
структуре извоза и увоза (приказани су графиконом за сваки 
привредни сектор СМТК рев.3) показују да су од значаја за српску 
привреду следећи сектори: 

• Сектор 0 – Храна и живе животиње 
• Сектор 1 – Пиће и дуван 
• Сектор 4 – Животињска и биљна уља и масти 

                                                           
11 Статистички годишњак републике Србије 2014, стр.309 
12 Статистички годишњак републике Србије 2014, стр.309 

Година Извоз Увоз Салдо 
биланса 

Извоз % од 
увоза 

2009 8344 15807 -7432 52,7 
2010 9795 16470 -6675 59,4 
2011 11779 19862 -8081 59,3 
2012 11228 18929 -7700 59,3 
2013 14611 20551 -5939 71,0 
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• Сектор 7 – Машине и транспортни уређаји 
• Сектор 8 – Разни готови производи 
Промене у структури извоза и увоза у два посматрана перида 

показују да су унутар сектора прерађивачке индустрије сектор 7 и 
сектор 8 поправили своју екстерну структуру, али су је зато 
покварили сектор 5 и сектор 6 иако су ова два сектора имала 
изражене компаративне предности. Резултат ове промене у екстерној 
структури прерађивачке индустрије је раст извоза машина и 
транспортних средстава, као последица производње у Фијат 
аутомобили Србија. 

Извозно- увозна структура привреде представља анализу 
појединих сектора привреде и њихово рангирање према степену 
важности у међународној размени. Ова структура је приказана преко 
учешћа појединих сектора у извозу и увозу једне земље. 

 
Графикон 10.: Динамика и структура увоза спољнотрговиске 

размене Србије по СМТ
13 

 

 
 

Откривене компаративне предности у српској економији 
поправљају се последњих неколико година, али Србија и даље 
бележи нешто горе резултате него што их је имала 1989. године.  

                                                           
13 Статистички годишњак републике Србије 2014, стр.309 
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Графикон 11.: Динамика и структура салда спољнотрговиске 
размене Србије по СМТ

14 
 

 
 
Дефицит у робној размени посматрано по секторима је 

узрокован увозом горива и мазива, а њих следе сектори разних 
готових производа, машине и транспортни уређаји, хемијски 
производи а у последње време и различити прерађени производи. 
Суфицит у свим посматраниим годинама исказје сектор хране и 
живих животиња, сектор пића и дувана, животињска, биљна уља и 
масти и разни готови производи. То су дакле и сектори којима у 
наредном периоду треба поклонити више пажње у циљу 
поспешивања извоза. 

Укупна размена Србије са светом имала је боље перформансе 
у тој далекој 1989 години, у односу на оне које су исказане након 
отварање привреде у последњих 15 година. Иако, и тада у дефициту  
од 7,3%, у  2000  години Србија је достигла дефицит од 42,47%, који 
је у 2002 наставио да расте и достиго ниво од 46,02%, а одмах у 
наредној години опет је забележен мали раст дефицита од 46,13%, да 
би дефицит  у 2004 години нарастао на ниво од 50,03%. Костантни 
раст дефицита спољнотрговинског биланса Србије нам указује на 
значајан губитак конкурентности српске привреде на 
глобализованом светском тржишту.  

                                                           
14 Статистички годишњак републике Србије 2014, стр.309 
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 Посматрано по секторима привреде, српска економија има 
највише производа где има компаративну предност у сектору 6 ( 
Израђени производи сврстани по материјалу) и сектору 0 Храна и 
живе животиње. Ове секторе следе сектори 9- Разни готови 
производи, сектор 7- машине и транспортни уређаји, па и сектор 5- 
Хемиски и слични производи негде непоменути. Све нам ово говори 
да се шансе за међународну конкурентну тржишну утакмицу морају 
тражити у прерађивачкој индустрији. Међутим, морамо нагласити да 
се посебна пажња мора посветити технолошки напреднијим 
производним процесима јер би њихова већа заступљеност била 
гаранција интензивније привредног раста посматрано на средњи рок. 
 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 
Конкурентност српске привреде је и након година борбе за 

њено побољшање и даље изузетно ниска. На то нам указују индекси 
глобалне конкурентности Светског економског форума као и индекс 
лакоће пословања Светске банке. Интресантна је и  динамика и 
структура спољнотрговинске размене, о секторима и одсецима. 
Стални дефицит у робној размени са светом, доводи до констатног 
смањења стопе акумулативности, а неповољна структура робне 
размене доводи и до одлива и овако ниске акумулације у 
иностранство. Тиме смо се нашли у зачараном кругу из кога је 
неопходно наћи излаз, уколико желимо да заузмемо боље место у 
глобализованој светској привреди.  

Прелазећи из једне крајности у другу, ми смо са планског 
модела прешли на тржишни систем регулације, надајући се 
превасходно да ће транзиција довести до повећања ефикасности 
нашег привредног система, па самим тим и његове конкурентности. 
Међутим, либералистичке концепције су увек заговарали они који су 
потицали из развијених земаља којима је требало шире тржиште за 
будући несметан развој. Чак су и САД својевремено примењивале 
протекционистичке методе у спољној трговини, и имали заговорнике 
протекционистичке политике у Александру Хамилтону, Х. Керијуи 
другим. Иако је у Бретон Вудсу, пре пола века био замишљен 
светски економски систем базиран на три основне институције, 
ММФ-у, ИБРД-у и СТО-у, до формирања светске трговинске 
организације није дошло већ је више од три деценије уместо ове 
кровне организације функционисао Општи споразум о царинама и 
трговини. Дакле, до прерастања ГАТ-а у СТО је дошло тек онда када 
је дошло до потпуне супримације развијених, који имају и 
одлучујуће право гласа у напред поменутим институцијама.  
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Јаз између развијених и неразвијених се константно 
продубљује, али то не доводи до реафирмације идеја о 
нееквивалентној размени које су биле заступљене у радовима, 
Самира Амина, Раула Пребиша и читаве плејаде других економских 
теоретичара.  

Привреда Србије је недовољно конкурентна, али то није само 
резултат грешака почињених у привредном развоју већ и пређеног 
историјског пута, где су се и многи други огрешили о нас. Овакво 
стање привреде условљено је и примењеним методом приватизације 
који је заговаран од стране Џефрија Сакса, као и читавог низа 
санкција које су од стране УН као инструмент притиска увођене 
Југославији. Вишегодишња примена бројних санкција је условила  
негативне токове у размени Србије са светом. Они који су били 
спутани у куповини робе са наших простора нашли су нова тржишта 
и нове спољнотрговинске партнере који су заузели место нашим 
предузећима. Све је то довело до погоршања услова привређивања, 
што је имало за последицу и смањење БДП-а, а самим тим и 
животног стандарда. Дугорочни програм економске стабилизације 
био је последњи покушај спашавања Јединственог југословенског 
тржишта, које је омогућавало шире оквире за економски развој 
заснован делом и на економији обима. Санкције УН су дакле само 
убрзале процес разбијања јединственог економског простора, који се 
окончао у крвавом грађанском рату обзиром да су сви актери 
кривили једни друге за лош економски положај у коме су се нашли. 
И док су у Европи и свету заступали интегративне процесе, код нас 
су форсирали дезинтеграцију једног јединственог економског 
простора. Данас стремимо ка ЕУ, како би смо делом разрешили 
неадеквантну привредну структуру која је изграђивана за један 
далеко већи привредни амбијент. Јединствено југословенско 
тржиште које је било засновано на јединственој монети, слободном 
кретању, роба капитала и идеја је може се рећи било претеча 
тржишту ЕУ.  Може се слободно рећи да нас у процесу интеграције 
делом мори и носталгија за оним што смо већ имали.   

Нису само санкције СБ УН узроковале ниску конкурентност 
српске привреде. На то је директан утицај имало и противправно 
бомбардовање наше земље које је спроведено од стране НАТО 
пакта. Бомардовањем су рушени наши инфраструктурни 
потенцијали, а мете бомардовања нису биле само војне инсталације, 
већ су се на мети њихових ракета нашли и привредна постројења,  
саобраћајна инфраструктура, енергетска постројења, аеродроми али 
и амбасаде, школе, болнице, возови  па чак и колоне оних који су 
бежали од НАТО бомби.  Сви ти уништени животи, уз разорене 
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потенцијале су од стране заговорника НАТО бомбардовања 
означени само као колатерална штета. Нису само они који су 
погинули губитак субјективног фактора пресудног за економски 
развој, већи је губитак забележен у делу оних образованих младих 
људи који су као река напустили Србију. Данас нас исти ти актери, 
који и даље управљају институцијама из Вашингтона, тапшу по 
рамену као пријатељи и упућују на светско тржиште и повећање 
конкурентности у циљу досезања бољег места у међународној 
подели рад. Међутим, све што смо преживели је довело до ниске 
конкурентности српске привреде , која је због вишегодишњих 
санкција, бомардовања, брзе приватизације данас технолошки 
заостала што се огледа у  лошем квалитет упроизвода, недостатку 
сертификованих артикала, недовољном броју производа 
прилагођених новим међународним стандардима, малим серијама 
производа у којима не може да дође до изражаја економија обима. 
Када свему томе додамо  и преусмеравање спољно трговинских 
токова условљеих вишегодишњим економским санкцијама СБ УН, 
прецењен курс уз високе тршкове његовог одржавања од стране 
НБС, разградња домаћег банкарског система и банака које су раније 
биле усмерене ка кредитирању извозно усмерених послова привреде  
, итд. не дозвољавау највећем делу привреде, а нарочито индустрије, 
да у кратком року повећа извоз и то независно од висине курса.  

Иако бројне студије и стратегије указују на могућност да 
Србија оствари знатно виши извоз од текућег нивоа сви разлози 
заостајања се своде на заједнички именитељ – ниска конкурентност 
ти то не само у односу на земље ЕУ већ и у односу на земље региона. 
Због свега већ реченог  се недвосмислено може извести закључак да 
је ниво конкурентности српске привреде низак и да би морао и могао 
да буде виши. 
 Транзициони процес још није окончан, економска ситуација је 
лоша, што за последицу има честе изборе које прате и промене 
економске политике. Свака нова Влада, пише своје нове стратегије, 
пренебрегавајући чињеницу да су и раније биле добро осмишљене 
само је њихова имплементација изостала. Изборне активности уносе 
елеменат неизвесности и ризика у пословању обзиром да свака нова 
власт изнова креира нове смернице економске политике. Због 
неизвесности је и лош кредитни рејтинг, па су и високе камате по 
основу ино задуживања. То још више усложњава ионако лоше 
услове за привређивање који су последица свих напред изнетих 
околности, с тим да је економска ситуација још лошија због 
рецесије, која је последица савремене светске економске кризе. Због 
тога се императивно намеће потреба да држава креира стабилан 
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економски амбијент, уз континуитет у вођењу економске политике 
што је предуслов за  стабилно и предвидиво пословање и добар 
предуслов за привлачење СДИ.  Основни задатак Владе је  да 
обезбеди конкурентски амбијент,  а како је лимитирана бројем 
привредних субјеката о треба да буде бар налик оном који постоји у 
развијеним тржишним привредама. На њој је дакле да обезбедити 
макроекономску стабилност, наставак економских реформи, 
смањити политички ризик наставити путем приступања ка ЕУ и 
привлачења стране акумулације, спроведе општу дерегулацију 
пословања и др. Све ове мере ће за резултат имати смањење стопе 
незапослености која је горући проблем наше привреде данас. На 
дуги рок посматрано, подизање економских перформанси наше 
привреде довешће до раста БДП-а, а самим тим и акумулативности и 
животног стандарда у Србији. 

Висок јавни дуг, је последица  јавних расхода државе који су 
превисоки, што је још један фактор који гуши привреду. Превискоки 
ниво јавних расхода, је последица прегломазне јавне 
администрације, обавезе државе да алиментира део буџета у 
пензиони фонд као и  неоподности улагања у инфраструктуру, као 
предуслову за креирање привлачно амбијента за привређивање који 
ће привући и страни капитал у форми СДИ. Ова улагања се намећу и 
као императив, због потребе уклапања у захтеве које пред нама 
поставља приступање ЕУ.  

Транзиција и опадајуће економске перформансе са којим се 
народ у Србији суочава више од две деценије, довела је и до 
повећане незапослености и појаве сиромаштва, због тога је један део 
јавних расода усмерен и на социјалне трансфере. Оно што је 
неминовно је да јавне расходе  треба постепено смањивати и на тај 
начин креирати стимулативан пословни амбијент. Тај процес је 
започет смањивањем плата у јавном сектору и пензија. Међутим, 
креатори ових мера су пренебрегли чињеницу да те мере доводе и до 
смањења агрегатне тражње, па самим тим негативно утичу на 
привредни раст, што у крајњој истанци има за последицу још веће 
смањење јавних прихода. Значајан пад девизних резерви, нас упућује 
на то да је одржавање курса динара изразито скупо, и да на то одлази 
значајан део средстава. Нерешавање судбине већег броја привредних 
субјеката који се још налазе у процесу реструктуирања и 
приватизације, још и више оптерећује јавне расходе државе. Поред 
њих ту су и велика јавна предузећа која послују као губиташи, те су 
стално окачени на државни буџет. Палијативно је решење само 
смањивати плате и пензије, болније је али је економски ефикасније 
смањење прегломазне администрације, коју треба учинити 



 

 65

ефикаснијом увођењем електронских сервиса орјентисаних ка 
корисницима.  

Разградња јединственог привредног система за последицу има 
данас појаву монопола, олигопола и других облика несавршене 
конкуренције. Слобода деловања тржишта је због тога спутана 
постојањем различитих облика ограничене конкурнеције, што за 
последицу има више трошкове и нижи квалитет и за привреду и за 
становништво. Монополи се свим силама боре да спрече улазак 
конкуренције. Таква тржишта страни инвеститори често избегавају. 
Ово је област са којом се креатори економске политике морају 
озбиљно ухватити у коштац. 

Добијање грађевинске дозволе у Србији је дуготрајан процес 
због бирократије. Без обзира на одређена унапређења и даље ову 
област регулише превелики број закона и подзаконских аката. 
Процедуру морамо драстично скратити на то нам узазује и 
погоршање ранга Србије баш код овог индикатора у извештају 
Светске Банке. Ради добијања грађевиске дозволе потребно је 
обезбедити и читав низ других пратећих дозвола. Да би се 
побољшала ефикасност у овој области институционалне промене 
иду у смеру утврђивања рокова у којим се дозвола мора издати. 
 Позитивни помаци су направљени на тржишту рада, где је 
усвајањем новог закона о раду повећан степен флексибилности овог 
дела интегралног тржишта. Нови институционални оквир је олакшао 
примену флексибилних облика рада, олакшао процедуре и смањио 
трошкове послодаваца, чиме је позитивно утицао на раст 
запошљавања. Међутим, за самеравање ефеката које су ове промене 
имале у области запошљавања треба анализирати дужи временски 
период. 
 Од великог значаја је поједностављење административних 
процедура, снижавање њихових трошкова и општа дерегулација 
пословања. Бројне пословне области су регулисане мноштвом 
нетранспаретних прописа, а предузећа, инвеститори и грађани често 
не могу да се снађу у шуми прописа. Регулација која је ефикасна у 
једном тренутку постаје неефикасна као резултат социјалних, 
економских техничко-технолошких и других промена. Због тога је 
нужна периодична анализа постојеће регулативе. Дерегулација је 
скуп мера, политика и институција који захтева значајна 
финансијска средства, али сигурно  је да су трошкови дерегулације 
мањи од користи које она носи са собом, због тога законе и пратеће 
подзаконске акте треба подврћи „гиљотини прописа“. 

Реформа правосуђа и успостављање нове правосудне мреже 
није дала очекивне резултате. Заштита својине и уговорних обавеза 
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мора да буде окосница привлачења страних улагања. Промене које 
су уследиле након избора, довеле су до промена и у оквиру извршног 
поступка, али и избацила систем из равнотеже увођењем 
институције јавних бележника, нотара. Све је то довело до штрајка 
адвоката, па је време за решавање судских спорова у Србији знатно 
продужено, а ажурност судске администрације значајно погоршана.   

Висока фискална захватања државе, која стално расту 
повећањем стопе пдв-а али и увођењем нових акциза, доводе до 
израженијег раста сиве економије. Негативни ефекти постојања сиве 
економије се огледају у губитку фискалних прихода државе, у 
губицима радника који раде у сивој економији, у неефикасној 
алокоацији ресурса, у смањењу могућности вођења макроекономске 
политике ... Они који послују у зони сиве економије су и нелојална 
конкуренција регистрованим предузећима која су обавезна да 
измирују своје фискалне и друге обавезе. Како је сива економија 
заступљена и у много развијенијим привредама, циљ економске 
политике треба да буде њено превођење у легалне токове, а не 
гашење сиве економије. То треба спроводити комбинацијом 
подстицаја и санкција. Корупција је још један проблем који је 
заступљен у Србији, па у циљу њеног сузбијања   треба предузети 
скуп координисаних мера, уз чврсту опредељеност Владе за 
спровођење такве политике. 
  Битно је напоменути да се неможе све очекивати од државе. 
Тржишни модел развоја је наше стратешко опредељење, па 
привредници морају и сами да стреме ка повећању нивоа 
конкурентости. У савременим условима привредници не могу да 
полазе од тога да је  држава одговорна за погошање конкурентности 
и смањење извоза. Мере које и сами привредни актери могу да 
предузму се своде на увођење међународних стандарда квалитета, 
јер у савременим условима пласман на ино тржишта није могућ без 
поседовања одређених сертификата.  

Анализом структуре регистрованих привредних субјеката по 
величини уочавамо да је у Србији доминантно већи број малих и 
средњих предузећа, која због своје величине и нису у стању да 
самостално избаце велике оутпуте. Због тога је повезивање 
предузећа у извозне кластере добра стратегија за повећање 
конкурентности. Кластеризација обезбеђује бројне предности 
почевши од сигурног извора снабдевања, бољег стратешког 
позиционирања, квалитетнијих производа, до обезбеђивања више 
средстава за наступ  на страним тржиштима и др. Иницијатива за 
оснивање кластера је на предузећима а на држави је да ову област 
институционално уреди. 
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За иновативност и дифузију и трансфер технологије нам је 
неопходна образвана радна снага. Како смо услед ефекта одлива 
мозгова који је код нас већ неколико деценија изразито присутан, 
остали без највиталнијег и наспособнијег дела нашег радно 
способног становништва посебна пажња мора бити посвећена 
систему образовања. Међутим, образовни систем на свим нивоима је 
неадекватан са аспекта задатака који су пред њим. Може се рећи да 
образовни систем није довољно брзо реаговао на промене које су 
настале у окружењу. Развој нових производа, нових производних 
процеса, нових организација и промене и на локалном и на 
глобалном тржишту захтевају нове квалификације. Увођење 
приватне иницијативе у ову област није побољшало већ напротив 
погоршало стање. То  је нарочито присутно у систему неформалног 
образовања, јер овај вид образовања пружа велики број институција 
чији квалитет рада готово нико не контролише. 

Неадекватан материјални положај запослених у нижем и 
средњем образовању је још и више погоршан смањивањем зарада, 
што је резултирао штрајковима, прекидима наставе и скраћивањем 
часова. Последица тога је била да сви наставни приграми нису 
савладани, а немотивисани наставници на неадекватан начин 
преносе знања ђацима. Тиме на самом старту имамо лоше 
припремљене будуће студенте, али и у крајњој истанци и будуће 
радне људе. Код вискоког образовања, и поред импелементације 
Болоњске декларације, наставни програми су остали ригидни, 
нарочито у делу где има превише теоретске наставе, док је стицање 
практичних знања знатно мање заступљено.  

Обухват становништва образовањем је задовољавајући па 
континуирано расте број становника са основним и вишим 
образовањем. Међутим, као  последица напред поменутих аномалија 
формирају се неадекватни кадрови. Студенти након завршеног 
образовања нису начешће у стању да се директо  укључе у радни 
процес, већ потребна знања, вештине и компетенције стичу на 
радном месту, чиме се трошкови привреде увећавају.  

Институције образовања нису довољно флексибиле па 
образовни систем  продукује неке профиле за којима не постоји 
потреба, а један број образовних профила за којим постоји потреба у 
привреди се не образује. Последица овога је и појава структурне 
незапослености у Србији, односно често спровођење програма 
преквалификације и доквалификација, што доводи до додатних 
трошкова. Све поменуто нас упућује да се као приоритети намеће 
прилагођавање образовних профила потребама привреде, уз 
усклађивање уписне полике са захтевима тржишта рада. Поред тога, 
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треба повећати удео практичне наставе у укупном фонду наставе уз 
иновирање наставних садржаја треба због застаревања знања стално 
инсистирати на континуираној едукацији. Све то треба да буде 
праћено побољшањем услова и опремљености образовних 
инститиција, које поред теоретске треба у својим оквирима али и у 
сарадњи са привредом да обезбеде практичну наставу за све нивое 
образовања.  

Постојећи информациони систем тржишта рада треба 
доградити у погледу тражених квалификација са циљем да се 
благовремено уочи раскорак између образовних профила који су 
предмет едукације и будућих захтева привреде. 

Како је подизање конкурентности националне привреде 
везано за државу, привредне субјекте али и образовне институције, 
поред сусрета економиста на Копаонику неопходно је да у будуће 
постоји већи степен сарадње, размене мишљења и заједничког рада 
преставника Владе, привреде  и образовања, а све у циљу повећања 
нивоа конкурентости и на бази тога раста БДП-а и нивоа животног 
стандарда.  
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Апстракт: Глобални тренд забрињавајућег раста задужености с краја прошлог 
и почетка овог стољећа покренуо је озбиљне расправе о доктринарним и 
управљачким аспектима овог феномена с циљем формулисања дјелотворних 
стратегија управљања дугом и генерисаном кризом финансијског и реалног 
сектора. 
Задуженост Босне и Херцеговине се примарно манифестује као задуженост 
ентитета, Републике Српске и Федерације јер се дугови алоцирају. 
 Како ниво дуга у значајној мјери утиче на каматне стопе симптоматично је 
зашто је цијена капитала (камата) висока кад Босна и Херцеговина  и ентитети 
не спадају у ред презадужених земаља. 
Надамо се да ће овај рад дати бар део одговора за неутрализацију адресираних 
узрочника рецесије и генерисаних посљедица!? 
С друге стране, проблеми које генерише рецесија су тешко рјешиви у постојећем  
институционалном сетингу (OHR, currency board) који евидентно нема 
капацитет да креативно управља промјенама, али, изгледа, не постоји ни 
интерес(!?) кључних политичких фактора да се у постојећем механизму мијења 
било шта, тако да  несклад овлаштења и одговорности континуелно генерише не 
само политичке неспоразуме, него и негативне импликације на економски положај 
и интересе Босне и Херцеговине и Републике Српске!? 
Да би се такве околности промијениле потребна је политичка воља и консензус да 
се сопствени проблеми морају превасходно рјешавати сопственим снагама. 
Има ли у актуелном тренутку академске, политичке и друштвене сагласности да 
се крене тим путем!? 
Видјећемо!?! 
Кључне ријечи: дуг, каматна стопа, премија за ризик, конкурентност, 
национална економија, БДП, извоз 
 
Abstract: The global trend of alarming growth of indebtedness at the end of last and the 
beginning of this century has started serious debates on the doctrinal and management 
aspects of this phenomenon with a view of formulating effective management strategies 
of debt and generated crisis of the financial and real sectors. 
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Indebtedness of Bosnia and Herzegovina is primarily manifested as indebtedness of its 
entities, the Republic of Srpska and the Federation, because the debts are allocated. 
 As the level of debt significantly affects the interest rates it is symptomatic why the price 
of capital (interest) is high when Bosnia and Herzegovina and the entities do not belong 
to the heavily indebted countries. We hope that this paper will provide at least part of 
the answers to neutralize addressed causes of the recession and generated 
consequences!? 
On the other hand, the problems generated by the recession are difficult to solve in the 
current institutional setting (OHR, the currency board), which obviously does not have 
the capacity to creatively manage changes, but, apparently, there is no interest either 
(!?) of the key political factors to change anything in the existing mechanism, so discord 
of powers and responsibility continually generates not only political misunderstandings, 
but also negative implications on the economic situation and the interests of Bosnia and 
Herzegovina and the Republic of Srpska!? 
The changes of such circumstances require political will and consensus that own 
problems must be primarily addressed by own forces, for which political factors do not 
show any initial readiness!? 
Is there in actual moment of academic, political and social consensus to move this way 
!? 
We will see!?! 
Key words: Debt, Interest rate, The risk premium, Competitiveness, National economy, 
GDP, Export 
 

УВОД 
  
 У условима кризе феноменологија дуга добија на значају како 
у теоријском тако још изразитије у практичном, емпиријском 
домену. Актуелна криза се неријетко квалификује као дужничка 
криза, што генерално одсликава неспособност дужника да измирују 
обавезе. 
 Нажалост, иза генералне „слике“ о несолвентности дужника 
налазе се бројне оперативне импликације и негативна дејства која 
генеришу  пад производње, инвестиција и запослености па тиме и 
политичке и друштвене конфронтације на глобалном нивоу, али и на 
нивоу националних економија што дестабилизује положај и 
интегритет бројних ентитета и појединаца. 

Теоријске пропозиције о кредитирању и дугу  настајале су и 
уобличавале се сходно развоју позитивне прексе од самог почетка и  
појаве новца и кредита, с тим да је од самог почетка кредит 
кориштен не само за финансирање проширења и раста производње 
него и за алиментирање текуће потрошње. 

Та околност се често теоријски и оперативно занемарује у 
много већој мјери него што пропозиције о „пословичној аверзији 
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инвеститора према ризику“ 1*1 налажу(!?), што је један од врло 
важних узрочника криза за који су у већој мјери одговорни 
повјериоци него дужници!?  
Наравно, истановишта о одговорности дужника су беспоговорно 
легитимна,  иначе би се девастирао правни поредак. 

Како је позајмљивање новца израз одустајања инвеститора 
(повјерилаца) од бројних могућности и сатисфакција камата је 
легитимни исказ компензације за одустајање која се у суштини 
састоји од двије компоненте, неризичне која, de facto представља 
компензацију „временске преференције вриједности (новца)“,и 
ризичне која представља премију за ризик у корелацији са наведеном 
пропозицијом о „пословичној аверзији инвеститора према ризику“. 

Сходно томе, пословни и финансијски бонитет дужника и 
намјена кориштења би требало да детерминишу премију за ризик из 
чега консеквентно произилази да би кредити за потрошњу требало 
да имају веће премије за ризик него кредити за инвестиције и 
кредити за финансирање производње!? 

Кредитори (повјериоци) се најчешће оперативно  не 
придржавају наведених доктринарних пропозиција при кредитирању 
држава, привредних ентитета и појединаца из бројних 
разлога(политички, војни, стратешки, пенетрацијски) тако да је 
цијена капитала већа за привредне ентитете и појединце него за 
државе, иако је многим државе кроз историју дуг отписан, а 
несолвентна предузећа и појединци по правилу банкротирају 
уколико изгубе способност враћања дуга.  
 Свакако ова одступања од теоријских начела  и правила 
мотивисана су видљивим и невидљивим интересима кредитора који 
су у савременим условима у позицији да скоро у потпуности 
диктирају услове дужницима!? 

Неразвијене, политички нестабилне и институционално 
несређене земље карактерише висок country risk што посљедично 
подиже не само цијену капитала за задуживање државе него и 
каматне стопе кредитирања привредних ентитета и појединаца. 

Те околности утичу на кумулирање ризика враћања дуга али 
утичу негативно и на конкурентност привреде, запосленост, извоз и 
БДП што компликује позицију буџета и платнобилансну позицију 
земље на начин да расте потреба за додатним задуживањем како би 
се сервисирала јавна потрошња и доспјели спољни дуг. 
                                                           
1
 Пропозицију о „пословичној аверзији инвеститора према ризику формулисао је 
нобеловац (1990) Harry Markowitz 1952 године („Portfolio Selection“, The Journal of 
Finance, vol.7, March 1952). Видјети детаљније: Спасоје Тушевљак, Процена 
вредности предузећа у кризи, „Саврмена администрација“, Београд, 1996. 
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Ово истраживање нема само циљ да укаже на наведене 
контраверзе него и да анализира и провјери зашто раст дуга не 
генерише и раст циљних перформанси (БДП и извоза), уз 
апострофирање неминовности новог приступа у креирању стратегија 
управљања дугом!? 
 
1. ДОКТРИНАРНИ И ПРИВРЕДНО СИСТЕМСКИ АСПЕКТИ 

РАСТА ЗАДУЖЕНОСТИ 
 

Узроци задуживања су примарно детерминисани стањем 
привреде и одсуством макроекономских равнотежа на потребном и 
довољном нивоу који би резултовао штедњу и инвестиције којима се 
одржава и подиже запосленост и генерише економски и друштвени 
развој уз смањење зависности од акумулације из иностранства. 

Сагледавање узрока задуживања у оваквом контексту 
неминовно отвара бројна питања и недоумице како у теоријско 
методолошкој равни тако и у домену привредно системске 
структуре, институционалног сетинга и макроекономских 
управљачких механизама!? 

Из тих разлога анализа задужености би требало увијек да 
полази од сагледавања укупног привредног, социјалног и политичког 
амбијента како би се сериозно сагледале све околности и ограничења 
за формулисање креативне стратегије управљања дугом. 

Све оно што детерминише околности и узроке задуживања, 
укључиво и кључне механизме стратегија управљања дугом 
потенцијални кредитори препознају као кредитни рејтинг дужника 
спрам кога формулишу ставове према дужнику, али и услове и 
рокове кредитирања. 

Како су кредитори  пословично аверзични према ризику 
цијена капитала се за задужења државе ситуира на нивоу који је већи 
од раста БДП-а, што посљедично утиче и на кредитирање предузећа 
на начин да су каматне стопе значајно изнад приноса на ангажована 
средства. 

Високе каматне стопе у условима поткапитализованости 
финансијског сектора и рокова финансирања који нису прилагођени 
карактеру пословних подухвата  негативно утичу на конкурентност и 
приносни положај у кратком року,али и на финансијску стабилност у 
дугом року. 

Иако су ове пропозиције теоријски у потпуности разјашњење 
прије скоро једног вијека стиче се утисак да је контекст 
међународних политичких и економских односа такав да се 
стратешки континуелно одржава однос кредитора и дужника на 
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начин да се дужницима онемогући да формулишу и реализују 
стратегије финансирања које респектују фундаментална правила 
финансијске теорије. 

Глобални институционални сетинг системски и систематично 
преферира кредиторе и штити их прекомјерно од дејства тржишних 
ризика, а у садејству са институционалним сетингом и управљачким 
механизмима најразвијенијих земаља свијета одржава и продубљује 
јаз између развијених и неразвијених земаља управо кроз монетарну 
и финансијску сферу!?2 

Такав контекст намеће малим неразвијеним економијама 
неповољно финансирање у изнудици, што ствара варљиво убјеђење 
да је то привремено док се не промијене околности. 

Наравно, околности се закономјерно не могу промијенити на 
боље при каматним стопама које су од 40% до 4000% веће него у 
развијеним економијама свијета!? 

Недовољан раст, неријетко и пад, перформанси привреде уз 
високе расходе финансирања повећавају овисност о задуживању 
тако да се континуелно повећава Д/БДП рацио (учешће дуга у бруто 
домаћем производу). 

Традиционална теорија је формулисала несклад агрегатне 
тражње и агрегатне понуде као кључни фактор раста задужености. 

У условима када је домицилна агрегатна тражња континуелно 
изнад домицилне понуде макроекономске  неравнотеже се покривају 
задуживањем и увозом што генерише бројне компликације у вођењу 
политика и генерисању развоја. 

Наравно, и бројне доктринарне и методолошке недоуимице, 
несавршености и контраверзе (Mizes,Hayek, J.M.Keyns, F. Shostak, 
R.J.Shiller.)3 при дефинисању макроекономских индикатора и 
управљачких пропозиција додатно отежавају позицију креаторима 
економских политика. 

                                                           
2
 Видјети детаљније:1. Тома Пикети: Капитал у XXI веку, Академска књига, Нови 
Сад, 2015; и 2.Драгољуб Стојанов: Економија – изгубљена наука, и Спасоје 
Тушевљак: Маргиналије о економији и кризи – питања која о(без)храбрују актере 
у ЕКОНОМИЈА И КРИЗА –треба ли нам нови одговор-, Универзитет у Источном 
Сарајеву, Економски факултет  - Пале, Андрићград, 2014. 
3
 Поменути аутори су апострофирани као најистакнути протагонисти „економије 
ефикасности“ и „економије благостања“ односно као заговорници различитих 
доктринарних приступа за формулисање управљачких механизама којима се 
максимализују макроекономске перформансе. Вјерујемо да поједностављења у 
претходној формулацији ни уком случају не производе утисак умањења 
вриједности и научног доприноса поменутих аутора у развоју економске мисли и 
прогресивне управљачке праксе. 
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Комплексност економије и њених механизама отежава 
идентификовање узрока и евалуацију ефеката њиховог дејства на 
раст и пад циљних перформанси. 

Кључно питање је свакако како дјелују аутохтони економски 
закони у условима саморегулационих механизама економије, значи 
тржишта, а како дјелују те исте законитости при управљачким и 
регулаторним механизмима државе, односно како дјелују у садејству 
са тржишним механизмом!? 

При томе модели тржишта и репертоар управљачких и 
регулационих механизама су  стално у интеракцији на изузетно 
комплексан начин што ограничава могућности за формулисање 
креативних политика и изградњу ефикасних управљачких 
механизама!? 

Преферирање неолибералног модела тржишта потпуне 
конкуренције за мале отворене економије генерише поред шанси и 
бројне ризике због наслијеђених структурних и цјеновних 
дисбаланса и помањкања критичне масе ресурса и знања за 
креативно и дјелотворно управљање промјенама и осигурање од 
ризика које генеришу глобални егзогени фактори на субоптималну 
ендогену структуру!? 

У одсуству дугорочне визије и концепта  структурног 
прилагођавања промјене се дешавају стихијно и волунтаристички 
без временске синхронизације и квантификације потребних 
финансијских средстава што проузрокује бројне  штетне 
импликације у економском, социјалном и политичком домену у 
мјери која неријетко потпуно лимитира аутохтоне потенцијале 
домицилних ресурса. 

У свим оним ситуацијама у којима политике и управљачки 
механизми не обезбеђују макроекономске равнотеже за раст 
перформанси по правилу се посеже за задуживањем како би се 
обезбиједило функционисање система и стабилност у кратком року. 

При томе, дејство егзогених фактора  неријетко деформише и 
деструира дјелотворност домицилних потенцијала  што отежава 
генерисање аутономних механизама одрживости и повећава потребе 
за задуживањем. 

На тај начин и егзогени и ендогени фактори 
„синхронизовано“ дејствују на раст дуга, с тим  да повјериоци  с 
растом нивоа задужености у све већој мјери утичу и на креирање 
економских политика што се у Републици Српској и Босни и 
Херцеговини због ограниченог државног и монетарног суверенитета 
безпоговорно и реализује на начин који неумитно води у 
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деструирање не само политичке него и економске самосталности и 
одрживости!? 

При свему томе евидентно је и одсуство јасног теоријског и 
методолошког концепта за формулисање стратегија управљања овим 
изузетно важним сегментом економске и развојне политике у 
цјелини, што се недвосмислено може закључити како из 
официјелних докумената  који третирају ове феномене тако још 
упечатљивије из генерисаних посљедица. 

Раст дуга је забрињавајући, посебно у периоду 2008-2014 
година (са цца 4 Млрд КМ на цца 11,5 Млрд КМ- скоро 3 пута)4 и 
није генерисао  раст запослености и извоза. 

Напротив, и поред раста запослености у 2014 години (изборна 
година) за скоро 20.000 запосленост у 2014 је мања него 2008 године 
(2008-703.749 запослених, а 2014 – 702.513 запослених).5 

Иако је извоз од 2008 до 2014  порастао за цца 35% као и 
покривеност увоза извозом (са 44,19% 2008 на 53,58% 2014 године)6 
пријети опасност да ће пад производње и запослености у реалном 
сектору генерисати раст увоза и задужености!? 

Непотпуно и недовољно систематично сагледавање узрока и 
посљедица ескалације кризе уз евидентно непостојање критичне 
масе политичког потенцијала за унапређење институционалног 
сетинга ограничава креаторе економских политика у формулисању 
дјелотворних механизама за превладавање кризе. 

Све указује на одсусутво дугорочних истраживања и одсуство 
стваралачког суштинског укључивања  академске заједнице у 
анализи проблема и формулисању креативних приједлога и 
механизама за њихово рјешавање. 

Такве околности представљале су у значајној мјери и 
ограничење за реализацију овог истраживања због одсуства 
референтних научно истраживачких прилога и анализа специфика 
Босне и Херцеговине- ограничен државни и монетарни суверенитет 
(OHR i CURRENCY BOARD), што лимитира могућности, посебно у 
условима евидентних несагласја политичке моћи, надлежности и 
одговорности доносилаца одлука. 

Због тих ограничења нисмо били у могућности да 
анализирамо  могућности прилагођавања и тестирања референтних 
теоријско методолошких модела (Hicks-ov IS-LM модел затворене 
привреде, укључиво и варијације модела за отворене економије с 
                                                           
4
 Извор: Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине  

5
 Извор: Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине 

6
 Извор: Калкулације аутора на бази Публикација Централне банке БиХ  и 
Агенције за статистику БиХ 
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краја прошлог и почетка овог вијека, и Mundell-Fleming-овог 
модела). 
 

2. ЗАШТО РАСТ ДУГА НЕ ГЕНЕРИШЕ РАСТ ЦИЉНИХ 
ПЕРФОРМАНСИ - БДП-А И ИЗВОЗА 

 
Иако ограничен државни и монетарни суверенитет у значајној 

мјери лимитира креаторе економских политика неопходно је и у 
таквим околностима провјерити хипотезу да раст дуга у Републици 
Српској и Босни и Херцеговини не генерише у потребној и довољној 
мјери и раст привредних перформанси. 

У наредној табели (Табела 1.) дат је преглед вриједности 
варијабли за посматрани период, који су били предмет анализе у 
овом раду.  
 
Табела 1.: Укупан јавни дуг, БДП и извоз БиХ 2000-2014 година 

 

  
Укупан јавни 
дуг (млрд КМ) 

БДП 
 (млрд КМ) 

Извоз  
(млрд КМ) 

2000 4,055 10,05 3,104 
2001 4,221 10,96 3,311 
2002 4,29 11,65 3,139 
2003 4,014 12,303 3,507 
2004 4,032 16,954 4,303 
2005 4,338 16,928 5,538 
2006 4,071 19,121 7,019 
2007 8,826 21,647 7,944 
2008 7,401 24,984 6,557 
2009 8,272 24,307 5,53 
2010 9,491 24,879 7,096 
2011 9,976 25,772 8,222 
2012 10,464 25,734 7,858 
2013 10,423 26,123 8,38 
2014 11,516 26,933 8,68 
Извор: Министарство финансија и трезора и Централна банка Босне и 

Херцеговине 2000-2014 
 

На графицима од 1-6. представљене су временске серије за 
податке из Табеле 1. за податке на нивоу (График 1-3.) и на првој 
диференци (График 4-6.).  
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График 1-3.: Графички приказ апсолутних вриједности укупног 
јавног дуга, бруто домаћег производа и извоза роба и услуга у 

Босни и Херцеговини за период од 2000. до 2014. године 
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Извор: Прорачун аутора 
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График 4-6.: Графички приказ диференцираних вриједности 
укупног  јавног дуга, бруто домаћег производа и извоза роба и 
услуга у Босни и Херцеговини за период од 2000. до 2014. године 
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2.1. ТЕСТ ЈЕДИНИЧНОГ КОРЈЕНА 
 

Са сваку посматрану временски серију потребно је тестирати 
ниво на коме је услов стационарности задовољен. Примјеном 
проширеног Dickey-Fullerovog теста јединичног корјена првобитно 
ћемо извршити анализу стационарности за податке на нивоу, а у 
случају нестационарности серије, примјенићемо исти поскупак за 
диференциране серије. Поступак се понавља до оног нивоа док се 
услов стационарности не испуни. За одређивање оптималног броја 
лагова за тестирање стационарности ауторегресионих модела како за 
податке на нивоу, тако и на диференцираним серијама података, 
кориштен је Schawarzov критеријум. Треба напоменути да поред 
Schwarzovog критеријума постоји и низ других критеријума за 
утврђивањем оптималног броја лагова у ауторегресионом моделу. 
Неки од тих критеријума полазе од унапријед разумно одређеног 
максималног броја лагова који се постепено тестирањем смањује, 
док се не дође до броја при коме су сви лагови статистички значајни. 
Такође, постоје и критеријиму који полазе од минимално могућег 
броја лагова, те се сваки пут врши тестирање резидуала да би се 
установило да ли између њих постоји ауторкорелација. Постојање 
аутокорелације између резидуала указује на потребу да се број 
лагова повећа, при чему се поступак понавља све док се не дође до 
оптималног броја лагова у ауторегресионом моделу. Другим 
ријечима, додавање лагова престаје оног момента када је свако 
постојање аутокорелације између резидуала уклоњено. 
 Проширени Dickey-Fullerov тест јединичног корјена за 
податке на нивоу подразумијева изразе облика: 

1 1

p
y y ypt t p tt p

γ ϕ ε∆ = + ∆ +∑ −− =  

0 1 1

p
y y ypt t p tt p

ϕ γ ϕ ε∆ = + + ∆ +∑ −− =  

0 1 1 1

p
y t y ypt t p tt p

ϕ δ γ ϕ ε∆ = + + + ∆ +∑ −− =  
који обухватају тест јединичног корјена, тест јединичног корјена са 
укљученом константом, те тест јединичног корјена са укљученом 
константом и линеарним трендом. Нулта хипотеза која се провјерава 
је хипотеза нестационарности, односно постојања јединичног 
корјена у временској серији, што подразимијева да је коефицијент 

0=γ . Ако би дистрибуција γ)  посједовала стандардни нормалан 
распоред при провјери нулте хипотезе, онда би овакав тест био 
веома једноставан. 



 82

Међутим, распоред γ)  у оквиру нулте хипотезе није 

стандардни нормалан, јер 1−ty  је јединични корјен и варијанса таквог 

процеса расте како се број опсервација повећава (Sheppard, 2012). Из 
тог разлога приликом доношења закључка о вриједности t  теста, 
неопходно је, умјесто стандардизованог нормалног, користити 
Dickey-Fullerov распоред. Резултат проширеног Dickey-Fullerovog 
теста указају на прихватање или одбијање нулте хипотезе. У случају 
да је нулта хипотеза одбијена, прихвата се алтернативна хипотеза о 
стационарности временске серије ( 0<γ ) за податке на нивоу, док 
прихватање нулте хипотезе води томе да се поступак тестирања 
наставља за диференциарану серију података, све док се не додје до 
нивоа диференције на коме је услов стационарности испуњен. 
Једначине облика: 

∑
=

−− +∆+∆=∆
p

p
tptptt yyy

1

2
1

2 εφγ , 

∑
=

−− +∆+∆+=∆
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tptptt yyy

1

2
10

2 εφγφ , 

∑
=

−− +∆+∆++=∆
p

p
tptptt yyty

1

2
110

2 εφγδφ  

су једначине које обухватају диференцирану серије података првог 
нивоа, гдје ће примјена Dickey-Fullerog теста јединичног корјена, зе 
већину економских варијабли, указати на постојање стационарности 
временске серије. 
 У наставку ће се показати да су и временске серије укупног 
јавног дуга, бруто домаћег производа и извоза роба, које су предмет 
анализе овога  рада, такође стационарне на првом нивоу )1(I . 
 У табели 2. приказани су резултати АДФ (Augmented Dickey-
Fuller – prošireni Dickey-Fuller) теста, према којима се јасно уочава да 
ни једна од анализираних варијабли није стационарна на нивоу уз 
ниво значајности 5%, али да је услов стационарности испуњен на 
првим диференцама сваке серије, с тим да је за серију извоза роба и 
услуга стационарност са укљученом константом постигнута за ниво 
значајности 10%, а са укљученим трендом диференцирана серија је 
стационарна на нивоу значајности 5%. Пошто ћемо у наставку 
испитивати постојање дугорочне и краткорочне везе између јавног 
дуга, с једне стране те, појединачно, бруто домаћег прозвода и 
извоза, с друге стране, Egle-Grangerov тест коинтеграције би 
представљао добар избор за такву анализу, с обзиром на то да су све 
серије стационарне на истом нивоу. 
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Табела 2.: Резултати АДФ теста јединичног корјена за 
појединачне временске серије посматраних варијабли 

 АДФ I(d) 
Укупан јавни дуг -0,014129 I(1) 
д(Укупан јавни дуг)  -5,384126*  I(0) 
БДП -1,443525 I(1) 
д(БДП) -3,792816*  I(0) 
Извоз роба и услуга -1,227475 I(1) 
д(Извоз роба и 
услуга) 

-2,955301**  

-5,218060* (са 
укљученим трендом) 

I(0) 
I(0) 

Извор: Прорачун аутора 
  
 2.2. ENGLE-GRANGEROV ТЕСТ КОИНТЕГРАЦИЈЕ 
 
 Још у другој половини прошлог вијека, појава лажне 
регресије као посљедица нестационарности временских серија које 
су биле предмет регресионе анализе, представљала је главни 
проблема емпиријских аналитичара. 

Неки истраживачи су рјешење проблема пронашли у 
регресионој анализи диференцираних серија података, с тим да се 
диференцирање вршило до оног нивоа док се не постигне 
стационарност временске серије. Међутим, оваква рјешења брзо су 
наишла на критику, јер се установило да регресиона анализа на 
диференцираним подацима доводи до губитка веома значајних 
дугорочних информација садржаних у стварној серији.  
 Велики заокрет у изучавању анализе временских серија 
направио је Грангер када је 1981. године у теорију први пут увео 
концепт коинтеграције. Недуго затим Engle и Granger су 1987. 
године представили чврсту теоријску основу за тестирање, оцјену и 
моделирање коинтеграције нестационарних временских серија. 
Коинтеграциона анализа дозвољава да се нестационарне временске 
серије користе на начин да лажна регресија буде избјегнута. Овакав 
приступ омогућио је аналитичарима да тестирају дугорочну везу 
између варијабли на бази стварних вриједности временских серија.  
 Треба напоменути да се Engle-Grangerov тест коинтеграције 
користи за варијабле које су стационарне на истом нивоу, док се за 
варијабле различитих нивоа стационарности углавном користи 
Јохансенов тест коинтеграције. У случају анализирања постојања 
коинтеграције између више варијабли, Engle-Grangerov тест показује 
своје недостатке, тј. не обезбјеђује информацију о броју 
коинтеграционих веза, већ само информацију о томе да ли је 



 84

коинтеграција присутна или не. Међутим, у нашем примјеру гдје се 
разматра постојање коинтеграције само између двије варијабле, 
укупног јавног дуга, с једне стране те, појединачно, бруто домаћег 
прозвода и извоза роба и услуга, с друге стране, primjena Engle-
Grangerov теста несумњиво ће обезбиједити задовољавајуће 
резултате.  
 Engle-Grangerova процедура састоји се од оцјене 
коинтеграционе регресије у оба смјера методом најмањих квадрата. 
Другим ријечима, потребно је формирати два коинтеграциона 
регресиона модела облика: 

ttt exy ++= 10 ββ  

Пошто су све анализиране временске серије првог реда 
интегрисаности, коинтеграциону регресију зависности двије 
варијабле формираћемо користећи податке на нивоу.  

За испитивање напријед поменутих веза оцијенићемо по два 
регресиона модела, који подразумијевају регресију у оба смјера. 
Тиме ће се испитати зависност бруто домаћег производа и извоза 
роба и услуга од јавног дуга. Да би се утврдило постојање 
коинтеграције, спроводи се тест јединичног корјена на серији 
резидуала оцијењеног коинтеграционог регресионог модела. 
 Тестирање јединичног корјена резидуала врши се, такође, на 
бази проширеног Dickey-Fullerovog теста, гдје регресиона једначина 
резидуала има облик: 
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Ако серија резидуала посједује јединични корјен на нивоу, 
онда закључујемо да између посматраних варијабли не постоји 
дугорчно слагање у њиховом кретању. У том случају потребно је 
приступити примјени Engle-Grangerovog теста узрочности за 
тестирање постојања краткорочне усклађености кретања варијабли.У 
супротном, присутно је дугорочно слагање кретања варијабли и 
формира се механизам корекције грешке (Error Correction 
Mechanism) да би се утврдила брзина краткорочног 
прилагођавањаваријабле њеној дугорчној равнотежи. 
 У наредној табели дати су резултати стационарности 
резидуала свих регресионих модела у оба правца за сва посматрана 
тржишта.  
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Табела 3.: Engle-Grangerov тест коинтеграције 

Коинтеграциона регресија 
АДФ тест  
резидуала 

Критична 
вриједност 
за ниво 

значајности 
5% 

ii dugjavniUkupanBDP ⋅+= 909461,1473797,6|  
ii BDPdugjavniUkupan ⋅+−= 420987,0347295,1  

651034,2−  
451896,2−  

098896,3−  
098896,3−  

ii dugjavniUkupanIzvoz ⋅+= 606889,0748532,1  
ii IzvozdugjavniUkupan ⋅+−= 209948,1248851,0  

983027,2−  
767162,1−  

144920,3−  
098896,3−  

Извор: Прорачун аутора 
 

АДФ тест је показао да дугорочна веза не постоји ни у једном 
тестираном коинтеграционом из табеле 3., што указује на то да је 
потребно спровести тест постојања краткорочне узрочности у 
Гангеровом смислу.  

 
2.3. GRANGER-ОВА УЗРОЧНОСТ 

 
 Грангерова узрочност испитује колико се динамика једне 
варијабле у кратком року може објаснити кретањем те варијабле у 
претходним периодима или је неопходно у анализу укључити и 
претходне вриједности друге варијабле. Независна варијабла, у 
Грангеровом смислу, узрокује кретање зависне варијабле ако се 
зависна варијабла може прецизније описати користећи вриједности 
независне варијабле из претходних периода. 

Присуство Грангерове узрочности се тестира примјеном 
сљедећег VAR модела: 
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 За варијабле које су стационарне на диференцијама, модел ће 
се примијенити за диференцирану серију података оног нивоа на ком 
је стационарност постигнута.  
 Претходно наведени VAR модел потребно је оцијенити без 
присуства ограничења на параметре, а затим оцијенити исти модел 
уз ограничења која подразумијевају непостојање узрочне везе између 
варијабли. То би другим ријечима значило да су вриједности свих 
β коефицијената једнаке нули. Дакле, потребно је тестирати VAR 
модел уз сљедеће хипотезе: 

0: 210 ==== pH βββ L  



 86

:1H бар једно 0≠iβ  

У даљој анализи, нулта хипотеза ће се тестирати на бази 
сљедећег Ф теста: 

( )
( )knSR

mSRSR
F R

−
−

=
/

/
 

гдје је: SRR– сума квадрата резидуала модела са ограничењем на 
параметре, 
SR – сума квадрата резидуала модела без ограничења на параметре  
 
 Ако је вриједност F статистике већа од критичне вриједности 
за дати ниво значајности (у овом случају то је 5%) одбациће се нулта 
хипотеза и прихвати алтернативна о постојању узрочности између 
варијабли.  
 У наредној табели приказани су резултати Грангеровог теста 
узрочности између свака два тржишна индекса за која се показало да 
не постоји коинтеграциона веза, при чему се за одабир оптималног 
броја лагова у VAR моделу користио Schwarzov критеријум. 
 

Табела 4.: Двосмјерни Грангеров тест узрочности 
Нулта хипотеза  F-тест Вјероватноћа 

)( dugjavniUkupand  не утиче на  )(BDPd  
)(BDPd  не утиче на )( dugjavniUkupand  

83700,0  
38187.0  

4721,0  
6960,0  

)( dugjavniUkupand  не утиче на )( uslugairobaIzvozd  
)( uslugairobaIzvozd  не утиче на )( dugjavniUkupand  

89550,3  
79106,1  

1110,0  
2881,0  

Извор: Прорачун аутора 

 
 На бази спроведених емпиријских истраживања показало се 
да ни у једном случају не постоји узрочна веза у Грангеровом смислу 
између варијабли, при нивоу значајности 5%. 

Како и одговарајуће статистичке и економетријске методе и 
тестови указују да у постојећем контексту евидентно не постоје 
сигнификантнне узрочности и дејства јавног дуга на БДП и извоз са 
сигурношћу се може констатовати да је неопходно формулисати 
нови приступ креирању развојних и економских политика како би се 
формулисала и нова дјелотворна стратегија управљања дугом. 

Неолиберални приступ преферирања тржишног механизма не 
даје задовољавајуће ефекте за мале отворене економије у условима 
глобализације, што доводи у питање све оне приступе који се у 
превзилажењу кризе превасходно ослањају на директне стране 
инвестиције и задуживање у иностранству. 
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Проблеми привредног развоја у савременим околностима су 
изузетно комплексни и свакако нису рјешиви искључивим  
преферирањем магичне снаге тржишног механизма у оптимазацији 
алокације ресурса и успостављању макроекономских равнотежа на 
вишем нивоу, посебно код малих отворених економија у транзицији, 
без стварања услова за раст производње, запослености  и извоза на 
бази сопствених потенцијала. 

При таквом приступу као најдјелотворније рјешење за излазак 
из рецесије свакако су све оне стратегије које преферирају изградњу 
конкурентне привредне структуре, кроз приоритетну реафирмацију и 
реактивирање сопствених материјалних и људских ресурса. 

То ни у ком случају не подразумијева било који модус 
затварања и аутархичности, него управо отвореност и уважавање 
значаја тржишног механизма уз креативно управљање дугом и 
стварање институционалних и привредно системских околности за 
ефикаснију валоризацију сопствених потенцијала и компаративних 
предности. 
 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 

Доктринарне размирице и несагласја неолиберала и 
опонената (антинеолиберала) о улози тржишта и/или државе у 
максимализацији перформанси, алокацији ресурса и предупређењу 
криза скоро да у научном погледу не служе више ничему. 

Свакако, не смијемо пренебрегнути чињенице које указују да 
се иза борбе за превласт парцијалних апологетских привржености 
крију оперативни интереси за наметање управљачких механизама  
којима се покушава (нажалост, често и успијева) изградити 
институционални сетинг којим се преферирају парцијални интереси 
одлично позиционираних и заштићених група тако да  економија 
данас све мање служи расту благостања појединца и заједнице а све 
више расту богаства преферираних група!? 

Забрињавајући раст задужености крајем прошлог и почетком 
овог стољећа с разлогом отвара и питање у којој мјери глобализација 
доприноси ескалацији дуга и генерисаних ризика!? 
 Пропозицијама глобалног институционалног сетинга 
створили су се услови за отклањање баријера расту конкурентности 
и  динамизирању раста глобалног тржишта, што је већину 
националних економија изложило бројним проблемима, превасходно 
расту незапослености и погоршању платно билансне позиције 
растом дефицита платног биланса. 
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 Експанзија понуде на тржишту реалних добара праћена је 
експанзивним растом понуде капитала што је земљама с платно 
билансним проблемима омогућавало да све већи обим расхода које 
не могу покрити порезом  финансирају дугом. 

Креаторима неолибералног концепта је изузетно важно 
одржавање нивоа глобалне тражње и стабилности како се не би 
угрозила способност апсорбовања понуде која динамично расте!?У 
таквим околностима мале отворене економије посезањем за дугом у 
све већем и већем обиму финансирају увоз, односно производњу за 
извоз развијених земаља. 

Тако, у ствари, кредитори финансирањем дужника 
индиректно финансирају извоз, чиме се додатно повећава јаз између 
развијених и неразвијених земаља свијета. 

Такав сценарио је још израженији уколико се јавни дуг не 
користи за реструктурирање привреде и инвестиције него за покриће 
текућих расхода. 

Из тих разлога различите докринарне и методолошке 
пропозиције и приступи формулисању стратегија смањења дуга 
све више плијене пажњу не само академских кругова и креатора 
економских политика него и кредитора због бојазни од 
несолвентности и банкрота дужника. 

Најчешће препоручивани репертоар метода којим се с 
софистицираним комбинацијама учешћа и терминирања 
интензитета активизације може дејствовати на смањење дуга је 
примјена:пореза на цапитал (1), инфлације (2), и мјера штедње 
(3). 

Конвенционалне препоруке репертоара мјера за смањење дуга 
у Босни и Херцеговини, па и Републици Српској су скоро 
неизводљиве у сегменту (2) због институционалних баријера и 
ограниченог државног и монетарног суверенитета, односно са 
скромним очекивањима и ефектима у сегментима (1) и (3) због 
сиромаштва и ниског нивоа доходака, што упућује на неминовност 
додатних напора за осмишљавање и ширење репертоара мјера 
уколико се жели ефектуирање реалног доприноса смањењу 
задужености!? 

Босна и Херцеговина, као и Република Српска у оваквим 
околностима морају се додатно фокусирати на формулисање 
софистициране стратегије управљања дугом, како би се изградили 
дјелотворни механизми изласка из рецесије и предуприједили 
ризици неконтролисаног раста дуга и дужничко ропство. 
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ДЕТЕРМИНАНТЕ И ИЗАЗОВИ ПРИВРЕДЕ КАО 
ПОДСТИЦАЈ СДИ У СРБИЈИ КРОЗ ОСВРТ НА  

ЗЕМЉЕ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА  
 

DETERMINANTS AND CHALLEMGES OF THE ECONOMY AS INCENTIVES 
TO FDI IN SERBIA THROUGH THE REVIEW OF THE COUNTRIES OF THE 

WESTERN BALKANS  
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1 
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Сажетак: Johansen Fisherov панел тест је потврдио утицај СДИ на смањење 
незапослености на дуги рок изузев у Србији и Албанији где није постигнуто 
смањење незапослености од свих економија западног Балкана. Панел регресиона 
анализа коришћена у раду првествено кроз панел најмањих квадрата и унит роот 
тестове имала је за циљ да објасни утицај појединих варијабли на прилив СДИ у 
Србији и земљама Западног Балкана. Кроз истраживање утврдили смо да само 
БДП по глави становника и учешће трговине у БДП имају доминантан утицај на 
прилив СДИ, док стопа раста БДП и инфлације имају врло мали утицај на већи 
прилив СДИ. Монетарне варијабле као што су инфлација али и девизни курс су 
имале незнатан утицај на прилив СДИ у земљама западног Балкана.  
Кључне речи: СДИ, незапосленост, западни Балкан, анализа, БДП, варијабле, 
инфлација, девизни курс 
 
Abstract: Johansen Fisher panel test confirmed the impact of FDI on reducing 
unemployment in the long term except in Serbia and Albania where not achieved a 
reduction in unemployment of all the economies of the Western Balkans..Panel 
regression analysis was used to work primarily on the panel least squares and unit root 
tests was aimed to explain the impact of certain variables on FDI in Serbia and the 
Western Balkans. Through research we found that only the GDP per capita and the 
share of trade in GDP have a dominant impact on FDI flows, while the GDP growth 
rate and inflation rate have very little impact on the larger influx. Monetary variables 
such as inflation or the exchange rate had a negligible impact on the inflow of FDI in 
the Western Balkans. 
Key words: FDI, unemployment, Western Balkans, analysis, GDP, variables, inflation, 
exchange rate.  
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УВОД 
 
 Основни циљ рада је да истражи главне одреднице исказане 
пре свега кроз детерминанте и изазове као подстицај СДИ у Србији 
кроз осврт и на друге економије западног Балкана. Структура рада је 
организована на следећи начин: поред увода, закључка и коришћене 
литературе која је уско повезана са темом, први део је представљен 
кроз учинак СДИ у земљама западног Балкана и Србији. Други део 
даје преглед детерминати СДИ у транзиционим економијама 
западног Балкана. И на крају трећи део представља утицај 
комбинованих детерминанти и монетарних фактора на прилив СДИ. 
 

УЧИНАК СДИ У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И 
СРБИЈЕ 

 
 СДИ су важан покретач привредног развоја земаља западног 
Балкана и Србије. Чињеница је да су земље западног Балкана у 
односу на земље Централне и Источне Европе имале мањи прилив 
СДИ током 90-тих година због ратних дешавања, што је практично 
значило деценијско кашњење у односу на ове економије. У земље 
западног Балкана убрајамо: Албанију, Босну и Херцеговину, 
Хрватску, Македонију, Црну Гору и Србију. Међу земљама западног 
Балкана укључујемо и Хрватску без обзира што је она приступила 
ЕУ у јулу 2013. године. 
 У транзиционим економијама централне и источне Европе 
спроведена је успешно транзиција током 1990-тих година, односно 
спроведене су опсежне структурне реформе које су привукле СДИ и 
омогућиле отварање нових радних места. Прилив капитала из 
иностранства путем Greenfield инвестиција је имао кључну улогу у 
отварању нових радних места и развијању нових привредних сектора 
који су апсорбовали незапослену радну снагу. Греенфиелд 
инвестиције у односу на остале облике инвестиција су посебно 
важне јер су омогућиле значајан раст производње и представљају 
главни канал за пренос технологије, know-how, менаџерских 
вештина итд. Ове позитивне промене у привредама земаља 
централне Европе су довеле до смањења природне стопе 
незапослености.4 Као доказ мањег прилива СДИ посматрано од 1989. 
године у земљама западног Балкана оне су износиле 15,3 млрд 
                                                           
4 Kovtun, D., Cirkel, A.M., Murgasova, Z., Smith, D., & Tambunlertchai, S. (2014). 
Boosting Job Growth in the Western Balkans, European Department, January 
2014WP/14/16. Preuzeto sa sajta http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1416: 
Accessed 12 January: 1-19. 
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долара или 9,4% у односу на 27 транзиционих економија света. 
Након 2000-тих земље западног Балкана започеле су корените 
прилитичке и економске реформе, приступиле интеграционим 
процесима ка ЕУ и др., што је резултирало значајно вечим приливом 
СДИ на 14,7% 2010. године од чега 5,8% се односило на економије 
западног Балкана. Највећи проценат улагања се односио на Хрватску 
44%, 32% у Србију и на преостале земље 26%. Ако посматрамо 
структуру СДИ око две трећине се односило на банкарство, 
телекомуникације, трговину и некретнине, а мањим делом на 
производњу. Након 2008. године генерално је дошло до пада СДИ од 
40%-70% у већини земаља западног Балкана као израз велике 
светске економске и финансијске кризе.5 
 Већина СДИ у земљама западног Балкана је долазила од ЕУ 
односно од економија еуро зоне са више од 70%. Посматрајући 
прилив СДИ у земље средње и југоисточне Европе можемо 
констатовати да су ове земље примиле различите нивое СДИ. Разлог 
њихове неуједначености у приливу СДИ лежи у различитом степену 
либерализације тржишта, реализованој приватизацији и спровођењу 
економских реформи. Пољска, Чешка, Мађарска и Словенија су 
предњачиле у наведеним процесима током 1990-тих па надаље, док 
су Бугарска, Румунија и остале земље југоисточне Европе имале 
нижи прилив СДИ услед неспровођења привредних реформи и 
спорог приближавања ЕУ интеграцијама. Разлике у привлачењу 
међу наведеним земљама се могу приписати разликама у 
институционалном окружењу земаља у региону.6 
 Конкретно Србију је после 2000. Године привукла више од 24 
милијарди евра СДИ. Србија је била једна од омиљених локација и 
то са 63 нова пројекта и са 12.179 нових радних места постаје друга 
најатрактивнија инвестициона локација у централној и источној 
Европи, одмах иза Пољске 2013. године са 13.862 нових радних 
места и 107 нова пројекта.7 

 

                                                           
5 Estrin, S., Uvalic, M. (july 2013). Foreign direct investment into transition economies: 
Are the Balkans different? LEQS Paper, London school of economics and political 
science, London, 64, 11-32. 
6 Kurtovic, S., Đurović, T.J., Siljković, B. (2014). Determinants of Foreign Direct 
Investments and Transition Countries of the Western Balkans, International Journal of 
Economic Perspectives, 8 (2), 43-57. 
7 (М. Милановић, лична комуникација, 1. јул 2015.). 
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ДЕТЕРМИНАНТЕ СДИ У ТРАНЗИЦИОНИМ  
ЕКОНОМИЈАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА 

 
 Детерминанте СДИ зависе од тржишта, ресурса или пак 
комбинације ових фактора. Детаљније детерминанте СДИ зависе од 
географске близине тј. локације које су ближе домаћем тржишту или 
локације које имају сличну културу и говоре сличним језиком, 
величине тржишта (БДП, раст БДП, становништва, економска 
интеграција, људски капитал, технологија и приватизација).8 На 
основу неких истраживања је забележено да су земље које су имале 
већи БДП и БДП по глави становника имале већи прилив СДИ. 
Почетком 1990-тих и током транзиционог периода висина БДП per 
capita у земљама западног Балкана је биланска, да би почетком 2000-
тих дошло до значајнијег раста стопе БДП услед прилива СДИ које 
су скупа с процесом транзиције и приватизације одиграле кључну 
улогу у овим економијама. Уосталом, једна студија је практично 
показала да значајан ниво позитивне корелације постоји између 
прилива СДИ, извоза робе и услуга, увоза робе и услуга и БДП по 
глави становника у југоисточној Европи у периоду 1995-2011. 
године.9 
 Кроз нашу студију у периоду 1998-2012. године испитивали 
смо утицај и везу између СДИ на смањење незапослености у 
земљама западног Балкана. Резултати су показали да постоји 
дугорочни однос, или утицај страних директних инвестиција на 
смањење незапослености. Ово је практично показало да сем код 
Србије и Албаније, све земље западног Балкана су имале пад 
незапослености од СДИ. Србија и Албанија нису постигле смањење 
незапослености од СДИ изузев форме СДИ кроз заједничко улагање, 
спајање и аквизицију.10 
 Johansen Fisherov коинтеграциони тест ће то и потврдидти 
који је указао да постоји дугорочна веза између СДИ и 
незапослености. Резултат у оквиру none статистике, чија је вредност 
п 0.0000% у односу на друге тестове, нам казује да постоји 
коинтеграциони процес између варијабли и да можемо одбацити 
нулту хипотезу. Такође у случају тестирања исте променљиве под 

                                                           
8 Куртовић, С. (2014). Међународно пословање, АмосГраф, Сарајево, 191. 
9 Јачимовић, Д., Бјелић, П., Марковић, И. (2013). Утицај светске економске кризе 
на међународне инвестиционе и трговионске токове у регион западног Балкана, 51 
(1), 1-20. Економске теме Економског факултета у Нишу 
10 Kurtović, S., Siljković, B., Milanović, M. (2015). Long-term impact of foreign direct 
investment on reduction of unemployment: panel data analysis of the Western Balkans 
countries, Journal of Applied Economics and Business Research, 5 (2), 124. 
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претпоставком од највише 1 коинтеграционих процеса, већина 
варијабли има коинтеграциону везу. На крају, резултат у односу на 
тест траг и максималне вредности осам, нам указује да постоји 
коинтеграциони однос између варијабли, или можемо одбацити 
нулту хипотезу. Такође, у случају тестирања исте променљиве под 
претпоставком од највише 1 коинтеграционих односа, већина 
варијабли има коинтеграциону везу. Резултат Johansen Fisherovog 
коинтеграционог теста потврдио је постојање дугорочног односа 
између СДИ и незапослености у земљама западног Балкана. То 
практично значи да су СДИ имале позитиван утицај на смањење 
незапослености у БиХ-а, Хрватској, Македонији и Црној Гори, док у 
Србији и Албанији нису имали. Такође у случају земаља тестирања 
под претпостравком од највише 1 коинтеграционих односа само је 
Македонија имала п вредност мању од критичне вредности од 0,05%, 
(табела 1). 
 

Табела 1.: Johansen Fisher панел коинтеграциони тест 
 

Серија: _UNPL FDI 
Дана: 09/21/14 Тиме: 14:18 
Проба: 1998-2012 
Обсервација: 90 
Тренд претпоставка: Пуни детерменистички тренд 
Интервал заостајања (in first differences): 1 2 
Неограничено коинтеграција Ранг (траг и максимум) 

 
Hypothesized Fisher Stat.*  Fisher Stat.*  

No. of CE(s) (from trace test) Prob. 
(from max-eigen 

test) Prob. 
     

None 59.07 0.0000 52.12 0.0000 
At most 1 31.58 0.0016 31.58 0.0016 

     
* Probabilities are computed using 
asymptotic Chi-square distribution.    

Individual cross section results   
     

Cross Section Statistics Prob.** Statistics Prob.** 
     

Hypothesis of no cointegration   
_ALB 6.5296 0.6329 3.4401 0.9132 
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_B&H 17.5020 0.0246 14.0120 0.0548 
_CRO 23.8567 0.0022 20.7653 0.0041 
_MAC 44.7616 0.0000 39.6684 0.0000 

_MONT 20.2577 0.0089 16.8410 0.0191 
_SRB 5.9859 0.6972 4.5692 0.7949 
Hypothesis of at most 1 cointegration relationship  

_ALB 3.0895 0.0788 3.0895 0.0788 
_B&H 3.4900 0.0617 3.4900 0.0617 
_CRO 3.0914 0.0787 3.0914 0.0787 
_MAC 5.0932 0.0240 5.0932 0.0240 

_MONT 3.4167 0.0645 3.4167 0.0645 
_SRB 1.4167 0.2339 1.4167 0.2339 

     
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

Извор: Група аутора 
 
 У другој студији за период 1994-2012. године користећи 
панел регресиону анализу смо проценили параметре који се односе 
на величину тржишта, раст тржишта, индекс економске отворености 
и макроекономску стабилност. У оквиру величине тржишта смо 
измерили утицај БДП по глави становника као независне варијабле, 
док је у случају раста тржишта и индекса отворености економије, 
мерили смо ефекте стопе раста БДП или удела трговине у БДП и 
инфлације као независне варијабле на зависне варијабле СДИ. На 
основу посматраних п-вредности, можемо закључити да БДП по 
глави становника има вредност која је мања од β<1%, што практично 
значи да има значајан и позитиван утицај на прилив СДИ, а у исто 
време одбацујемо нулту хипотезу (β1 = 0). Ово значи да би требало 
да постоји јака веза између прилива СДИ и БДП и у земљама 
западног Балкана. Уосталом, последица вишег БДП по глави 
становника је обично знак већег тржишта коју прати побољшање 
пословне климе, (табела 1). Иначе, државе западног Балкана у 2015. 
и идућој 2016. Години имале су релативно умерен процењен раст 
БДП од 1,5% и 2,5% до 3,5 %, респективно, а Србија ће у 2015. 
Имати процењени раст бруто друштвеног производа (БДП) од 0,5 
одсто, а у 2016. години раст од 1,5 одсто, по оценама ММФ-а и 
Светске банке. Процене за раст БДП за 2015. годину за Бугарску су 
0,8%, БиХ-а 1%, Албанију 2,5%, Црну Гору 2,5%, Румунију 2,8% 
иМакедонију 3,8%.11 

                                                           
11 (С. Обрадовић, лична комуникација, 10. јун 2015.). 
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Табела 2.: Панел најмањих квадрата 
 
Зависна променљива: СДИ 
Метод: Панел најмањих квадрата 
Датум: 06/01/14 Време: 18:25 
Пример: 1994-2012 
Периоди су: 19 
Пресеци су: 6 
Укупно панел запажања: 114 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
C -0.163981 0.198753 -0.825048 0.4111
GDP 0.050375 0.004176 12.06242 0.0000
_GG 0.001017 0.007089 0.143462 0.8862
_TRA 0.002437 0.002154 1.131401 0.2604
_CPI -0.001207 0.003112 -0.387750 0.6990
     
R-squared 0.591489 Mean dependent var 0.750038
Adjusted R-squared 0.576498 S.D. dependent var 1.084160
S.E. of regression 0.705539 Akaike info criterion 2.183159
Sum squared resid 54.25859 Schwarz criterion 2.303168
Log likelihood -119.4401 Hannan-Quinn criter. 2.231864
F-statistic 39.45570 Durbin-Watson stat 0.840969
Prob(F-statistic) 0.000000  
Напомена:  
а) GDP- Бруто домаћи производ по становнику; 
б) _GG –Стопа привредног раста 
ц) _TRA-Удео БДП у трговини  
д) _CPI- Индекс потрошачких цена  

Извор: Група аутора 
 
 Кроз Unit root тестове у временском периоду од 1994-2012. 
године, у случају _ТRА или трговинског удела у БДП вредност је 
мања од 5% од износа прихватљивих, што значи да одбацујемо 
нулту хипотезу и сматрамо да је дата променљива удела БДП у 
трговини значајна за СДИ. Главно објашњење зашто је учешће 
трговине у БДП значајно, појаснили би кроз већу отвореност у 
погледу извоза и увоза одабраних земаља. Главно објашњење зашто 
је учешће трговине у БДП значајно је и због учешћа у великом броју 
трговинских и царинских споразума као што је ЦЕФТА, ЕУ, ЕФТА 
итд. Оне земље које припадају или су укљученије у одређене 
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интегративне процесе, као што је ЕУ, остварају већи прилив СДИ. 
Земље западног Балкана су, заједно с Молдавијом, 19. децембра 
2006. Године потписале Централно европски споразум о слободној 
трговини (ЦЕФТА), који је олакшао трговинске односе тих земаља 
укидајући серију билатералних уговора о слободној трговини. Након 
уласка у Европску унију, Бугарска, Румунија, а касније и Хрватска, 
излазе из ЦЕФТА-е. Државе чланице (Србија, Албанија, Босна и 
Херцеговина, Македонија, Црна Гора, Косово и Метохија под 
протекторатом УН по резолуцији 1244, Молдавија) сад сачињавају 
заједничко тржиште од отприлике 20 милиона потрошача. 
 На основу унит роот тестова променљиве _ГГ – стопа 
привременог раста и _CPI – индекс потрошачких цена има 
стационарну вредност. У случају _ТRА – удела БДП у трговини, 
СДИ – страних директних инвестицијаи ГДП-бруто домаћи производ 
по становнику приметна је значајна несигурност. Посматрано на 
основу п-вредности, односно на основу уочених вредности бета <1% 
је приметно да _GG – стопа привредног раста има нижу вредност 
заједно са стопом инфлације _CPI, што значи да можемо одбацити 
нулту хипотезу јер оне нису имале значајан утицај на прилив СДИ. 
Ово се објашњава чињеницом да су посматране земље западног 
Балкана после велике економске кризе 2008-2012. године имале 
највећим делом ниску стопу привредног раста, што је имало 
негативан утицај на прилив СДИ. С друге стране ако претпоставимо 
да је п-вредност β<5%, онда можемо рећи за променљиве _ТRА – 
удео БДП у трговини на СДИ су веома значајне, (табела 2). 
 
Табела 3.: Unit Root тестови за варијабле _GG, _TRA, GDP, FDI 

i_CPI 
Нулта хипотеза: (индивидуална јединица-корен) 

 

Пример: 1994-2012 
Егзогене варијабле: Појединачни ефекти 
Корисник наведено заостаје у: 1 
Укупан број посматрања: 114 
Пресеци су: 6 
 
 Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -4.73131  0.0000  6  102
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -3.60898  0.0002  6  102
ADF - Fisher Chi-square  34.7411  0.0005  6  102
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PP - Fisher Chi-square  43.2670  0.0000  6  108

_CPI  

 Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t*  21.4905  1.0000  6  102
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.63585  0.0042  6  102
ADF - Fisher Chi-square  27.5607  0.0064  6  102
PP - Fisher Chi-square  548.104  0.0000  6  108

GDP  

 Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -0.04977  0.4802  6  102
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   2.23199  0.9872  6  102
ADF - Fisher Chi-square  2.47456  0.9983  6  102
PP - Fisher Chi-square  2.25818  0.9989  6  108

FDI  

 Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process) 
Levin, Lin & Chu t* -0.82796  0.2038  6  102
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.27968  0.3899  6  102
ADF - Fisher Chi-square  11.8911  0.4545  6  102
PP - Fisher Chi-square  10.5184  0.5706  6  108

_TRA  

   Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -1.55991  0.0594  6  102
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.63401  0.2630  6  102
ADF - Fisher Chi-square  12.4084  0.4135  6  102
PP - Fisher Chi-square  11.7335  0.4673  6  108

Извор: Група аутора. 
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УТИЦАЈ КОМБИНОВАНИХ ДЕТЕРМИНАНТИ И 
МОНЕТАРНИХ ФАКТОРА НА ПРИЛИВ СДИ 

 
 Ако пак с друге стране анализирамо комбиноване 
детерминанте СДИ оне обухватају пре свега: порезе, политичко 
окружење, корупцију, услове за покретање бизниса и др. Када су у 
питању порези на добит предузећа 2015. године Србија се по стопи 
издвајања налази као конкурентнија дестинација од земаља западног 
Балкана са порезом на добит компанија од 15% и одмах је иза 
Бугарске која има порез на добит корпорација од 10%. Румунија 
чланица ЕУ има порез на добит корпорација 16%, Мађарска, Пољска 
и Чешка Република 19%, Хрватска 20% и Словачка 22%. Порез на 
додату вредност је од посматраних економија у Србији 20% као и у 
Словачкој и Бугарској. ПДВ у Чешкој Републици је 21%, Пољској 
23%, Румунији 24%, Хрватској 25% и Мађарској 27%. Порези на 
бизнис и плате у Србији су 10%, Бугарској 10%, Хрватској 12 до 
40%, Чешкој Републици 15%, Мађарској и Румунији 16%, Пољској 
18 до 32% и Словачкој 19 до 25%. По лакоћи пословања 2015. године 
Србија је рангирана на 91 месту од 189 посматраних економија. Од 
“нових“ економија најбоље рангирана је Словачка на 37 месту, 
Бугарска на 38 месту, Румунија 48 месту, Мађарска на 54 месту, 
Хрватска 65 место итд.12 
 По индексу корупције Србија је рангирана као 78 од 174 
земље и има мало лошији рејтинг кроз однос индекса перцепције 
корупције у односу на 2013. годину са 41 на 42% 2014. године. Од 
земаља региона најбољи рејтинг има Словенија а од Србије су 
минимално бољи Хрватска, Бугарска, Македонија и Румунија. 
Слабији рејтинг имају БиХ-а, Црна Гора, и Албанија. Са системским 
узроцима корупције наша економија тек треба да се бори. Известан 
напредак у борби против корупције је евидентан 2012-2014. године. 
И даље главни проблеми Републике Србије у том погледу су 
недовољна реформа правосуђа, кршење антикорупцијских закона, 
недовољна транспарентност доношења одлука, непотребне 
процедуре и др.  
 Монетарни фактори врло мало утичу на прилив СДИ. 
Монетарне варијабле се огледају у оквиру промена девизног курса и 
инфлације тзв. мастрихтских монетарних стандарда за улазак у ЕУ. 
Девизни курс се уствари прилагођава на ниво цена у земљи и стога 
не би требало битније да утиче на СДИ. С друге стране стопа 

                                                           
12 По подацимна СИЕПЕ (11. јун 2015), Кина-Србија ослањајући се на успех, 
Агенција за страна улагања и промоцију извоза, Београд. 
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инфлације која се изражава кроз раст потрошачких цена у протеклом 
периоду у земљама западног Балкана је била мала, што указује да 
инфлација није имала утицај на нето прилив страних директних 
инвестиција у земљама западног Балкана. Разлог томе је што 
инвеститори занемарују инфлацију од само неколико процената и 
што је важна реална стопа инфлације у односу на номиналну.13 
Уосталом, стопа инфлације није пресудан фактор већег прилива 
СДИ. 
 
Табела 4.: Глобална позиција Србије 2014 и 2013. године у складу 

са Doing Business по разним аспектима пословања 
 

ТЕМЕ  
ДБ у 2014. 
позиција 

ДБ у 2013. 
позиција 

Отпочињање бизниса 45 38 
Лакоћа добијања грађевинске 
дозволе 

182 182 

Приступ струји 85 81 
Регистровање имовине 44 41 
Лакоћа добијања кредита 42 40 
Заштита инвеститора 80 80 
Плаћање пореза 161 157 
Једноставност преко граничне 
трговине 

98 102 

Лакоћа извршења уговора 116 100 
Решавање несолвентности 103 104 
Извор: Николић, Г. (2014). Степен корупције у Србији: компаративна анализа, 

Топлички центар за демократију и људска права, Београд, 1 (1), 47-54. 
 
 У Србији је што се тиче овог монетарног феномена 
евидентирана варијација изражена првенствено кроз кретање стопе 
двоцифрене инфлације у претходном периоду, изузев претходне три 
године 2013-2015. године. Србија данас има изузетно ниску 
инфлацију тзв. сиротињску инфлацију првенствено због смањења 
агрегатне тражње као последице смањења потрошње због смањења 
животног стандарда 1,5% (2014), 2,2% (2013), 12,2 (2012).  

                                                           
13 Botrić, V., & Škuflić, L. (2005). Main Determinants of Foreign Direct Investment In 
The South East European Counties, Paper prepared for the 2nd Euroframe Conference 
on Economic Policy Issues in the European Union “Trade, FDI and Relocation: 
Challenges for Employment and Growth in the European Union?”, Vienna, Preuzeto sa 
sajta http://www.finess-web.eu 
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ЗАКЉУЧАК 
 
 Кључни изазов региона Балкана а посебно Србије је 
завршетак процеса структурних реформи који је евидентно у застоју 
са примесама позитивних промена које се евидентирају у Србији 
почетком 2015. године. На економској сцени у Србији је пре свега 
умор од разних врста реформи и начина на који се изводе реформе, 
интереса појединих интересних група, политичких дешавања, 
степена корупције и др., условили да евидентан процес приступања 
ЕУ постаје главни катализатор и једини пут реформи за већи прилив 
СДИ у Србији у земљама западног Балкана. У неким државама 
западног Балкана постоји известан отпор ка приватном власништву а 
за останак неефикасних друштвених и државних предузећа. У 
Србији и земљама западног Балкана сигурно је најважнија широка 
политичка подршка за далекосежне реформе у свим областима 
привреде.  
 На листи приоритета реформи у привреди у сусрет већем 
приливу СДИ наша економија ставила је на првом месту 
институционалне и инфраструктурне реформе. Потом следе развој 
финансијског тржишта и ефикасност тржишта роба. Тек на четвртом 
месту је подручје ефикасности тржишта рада (радне снаге) а знамо 
да стопа административне незапослености у Србији је 2014. године 
екстремно висока и износи 30% и да је треба уврстити као приоритет 
реформи. Управо због ових околности неопходна је већа 
флексибилност тржишта рада у сусрет већем слагању понуде и 
тражње радне снаге. На листи приоритета реформи у Србији треба да 
се нађу иреформе основног и високог образовања коју треба да прати 
стање на тржишту рада у сусрет обимнијем приливу СДИ. Ако 
сагледамо друге економије западног Балкана једино Хрватска сада 
чланица ЕУ и БиХ имају више листа приоритета реформи од 
Србије.14 
 И на крају кроз овај рад добили смо и одговоре што се тиче 
конкретног утицаја одређених детерминанти на прилив СДИ у 
Србији и земљама западног Балкана. На нето прилив СДИ 
доминантан ефекат има раст БДП и учешће трговине у БДП у 
економијама западног Балкана, али скоро занемарљив ефекат имају 
монетарне варијабле девизни курс и инфлација. СДИ на 
незапосленост у свим економијама западног Балкана су имале 
позитиван учинак изузев у Србији и Албанији. Уосталом, ова 
                                                           
14 Murgasova, Z., Ilahi, N., Miniane, J., Scoott, A., Holar, V.I. (march 2015). The 
Western Balkans 15 years of Economic Transition, Special Report, IMF, Washington, 15 
(172), 15. 
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кретања нам требају послужити као смер за конкретне промене које 
требамо предузети за обимнији прилив СДИ у Србији и другим 
економијама западног Балкана него до сада. 
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COMPETITIVENESS ENHANCING AS THE INCENTIVE FOR THE     
INVESTMENT IN THE CITY OF KRAGUJEVAC 
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Апстракт: Иако постоје бројне теорије и објашњења фактора регионалне 
конкурентности, најсистематичнији начин објашњава регионалну 
конкурентности кроз призму повећања квалитета животног стандарда и мери је 
регионалним производом, продуктивношћу рада и стопом незапослености. 
Фактори регионалне конкурентности могу се дефинисати као фактори урбане 
конкурентности и састоје се од економских и стратешких фактора. Региони које 
карактерише развијеност и заступљеност већег броја различитих фактора 
(квалитетан људски капитал, снажна подршка формалних и неформалних 
институција, добра географска локација, развијена инфраструктура), имају бољу 
конкурентску позицију. Град Крагујевац је административно седиште 
Шумадијског округа и његов политички, привредни, културни, здравствени и 
образовни центар. Са скоро 180 000 становника, град Крагујевац спада у највећи 
град у Србији, а свој национални значај стекао је првенствено као центар 
аутомобилске индустрије  и као универзитетски центар. Ова чињеница је важна 
како за динамичан економски  развој Града, тако и за стални мониторинг од 
стране домаћих и страних инвеститора. Сходно томе, свој будући развој, поред 
економских и политичких фактора, град Крагујевац мора да заснива на повећању 
и унапређењу конкурентности привреде и привредних субјеката.  
Кључне речи: регионална конкурентност, аутомобилска индустрија, извоз, 
инфраструктура, локална привреда 
 
Abstract: Regardless numerous theories and explanations upon regional competitiveness 
factors, the most systematic way explains regional competitiveness throughout the 
perspective of life standard quality rising, and measure it throw regional product, labor 
productivity and (un)employment rate. The factors of regional competitiveness can be 
defined as factors of urban competitiveness and contain economic and strategic factors. 
The regions characterized by development and presence of larger number of different 
factors (high-quality human capital, strong support provided by formal and un-formal 
institutions, convenient geographic location, developed infrastructure), have stronger 
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competitive position. The city of Kragujevac is an administrative center of Sumadija 
district, but also the political, economical, cultural, health and educational center. 
Counting more than 180.000 of citizens, the city of Kragujevac belongs to the group of 
larger cities in Serbia, and its relevance on the national level it has primarily deserved 
as the center of the Automotive industry and as the University center. Those facts are 
important for active economical development of the city, but also for the continuous 
monitoring by both domestic and foreign investors. In accordance to this, the future 
development of the city of Kragujevac, besides economical and political factors, requires 
focus on increasing and developing of competitiveness of its economy and economic 
entities.  
Key words: regional competitiveness, automotive industry, export, infrastructure, local 
economy  
 

УВОД 
 

Глобални процеси и све већа економска међузависности 
представљају велике изазове за регионалне и локалне економије. 
Ефикасна регионална економска политика која успева да се 
прилагоди, често и непредвидивим, светским кретањима и 
економским кризама постала је цондитио сине qуа нон успешног 
развоја. Циљ регионалне политике је да створи економски јаке, 
конкурентне регионе који ће успети да се интегришу у глобалне 
економске токове.  

У светлу нових економских тенденција питање 
децентрализације постаје једно од централних питања око ког се 
воде бројне полемике. С тим у вези се поставља питање каква је 
стратегија сваког од региона за будући раст и развој и постоји ли она 
уопште, а с друге стране, тражи се и одговор на питање који су то 
стратешки аспекти будућег развоја? 

Да би се добио одговор на ова питања потребно је разложити 
све чиниоце, почев од географског положаја, природних ресурса, 
становништва, тренутног стања у самом региону, преко 
индустријских, пољопривредних, туристичких и осталих могућности 
све до инвестиција како би се стекла потпунија слика и увид у 
могућности сваког региона понаособ. 

Свакако, питање конкурентности локалних привреда, у 
савременим условима пословања, има посебан значај. Када је у 
фокусу град Крагујевац, као седиште макро региона Шумадија и 
Западна Србија, конкурентност привреде добија посебну димензију.  

Град Крагујевац је смештен у средишњем делу Републике 
Србије, у региону Шумадије и Поморавља, представља 
административни, економски, здравствени, образовни, 
универзитетски и привредни центар Централне Србије и један је од 
четири града и макрорегионалних центара Србије. 
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Крагујевац као макрорегионални центар привредног и 
научног развоја Републике Србије карактерише повољан привредни 
амбијент и лидерство у области инвестирања, што  омогућује 
одрживи развој локалне заједнице. Град  има препознатљив 
идентитет и омогућава угодност живота и рада. 

Креирање препознатљивости града Крагујевца  као 
конкурентне локалне средине, отворених граница, спремне да се 
укључи у надметање на тржишту Европске уније, представља 
стратешки интерес и суштинско опредељење. На тим основама 
темеље се стратешки циљеви, од којих повећање конкурентности 
има посебан значај.  

Сходно наведеним констатацијама, у овом раду детаљније ће 
бити указано на кључне перформансе  конкурентности привреде 
града Крагујевца. 
 

ПОЈАМ И ФАКТОРИ РЕГИОНАЛНЕ 
КОНКУРЕНТНОСТИ 

 
И макро и микро теорије имају велики значај за разумевање 

конкурентности, али њихов највећи недостатак је што често немају 
територијалну димензију која је важна за разумевање регионалне 
конкурентности. Одговор на територијалну димензију дала је област 
економске географије, која се диверсификује на три основна правца: 
изворну економску географију, регионалну економију и нову 
економску географију унутар области економије.  

Без обзира што се економски географи дуго времена баве 
регионалним развојем и бројним факторима који су значајни за раст 
регионалне економије, традиционално нису анализирали и 
користили терминологију регионалне конкурентности или 
конкурентске предности, или чак продуктивности. Поље економске 
географије се у највећој мери ослањало на суседне дисциплине. 

У разматрању регионалне конкурентности, три основна 
концепта се издвајају:  

a) региони као подручја специјализована за извоз (овај појам је 
уско повезан са „факторима наслеђа“ и економији базираној 
на извозу); 

b) региони као извор растућих приноса (овај појам се везује за 
фундамент економске географије и нове економске 
географије) и  

c) региони као средишта знања (овај појам се везује за 
социолошке и институционалне факторе и карактеристичан је 
за нову индустријску географију).  
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Средином деведесетих година XX века бројни аутори и 
институције су објашњавали појам регионалне конкурентности. 
Посебно важне дефиниције, односе се на институције Америчког 
савета за конкурентност (US Competitiveness Council), OECD-а и 
Европске уније. 

Према Извештају индикатора регионалне конкурентности 
Велике Британије: „ Регионална конкурентност описује способност 
региона да генерише приходе и одржава ниво запослености у циљу 
домаћег и међународног такмичења“ 1  

Не постоји ниједно теоријско објашњење које обухвата пуну 
сложеност појма „регионалне конкурентности“, већ постоји више 
праваца која се прилично разликују.  С једне стране, регионална 
конкурентност подразумева могућност једног региона да генерише 
довољан ниво извоза (неком другом региону или  иностранству) и, с 
друге стране, да омогући растуће нивое дохотка и пуне запослености 
својих грађана.  Продуктивност локално-оријентисаних привредних 
активности је од кључног значаја за регионалну конкурентност, 
посебно имајући у виду тренд великих градских подручја која се 
карактеришу производним услугама. У оба случаја, кључна је улога 
регионалних спољно-растућих приноса.  

Појам регионалне конкурентности најчешће се односи на 
квалитативне факторе (као што су мреже неформалног знања, 
поверење, неформалне институције, социјални капитал), а други део 
се односи на квантитавне процесе (као што је број  фирми, број 
патената, понуда радне снаге). Имајући у виду ове разлике у 
факторима, постоје велике импликације у емпиријским мерењима и 
анализи регионалне конкурентности.  

 Конкурентност региона налази се како у конкурентности 
свих појединачних фирми и њихових интеракција, тако и у широј 
имовини друштвених, економских, институционалних и јавних 
субјеката самог региона.  

 Извори регионалне конкурентности могу потицати при 
различитим географским размерама, од локалних, преко 
регионалних, националних па чак и међународних размера. 
Истовремено, не постоји природна, унапред дефинисана 
„регионална“ јединица, коју је најбоље анализирати, када је у 
питању конкурентност.  

Конкурентност региона може се посматрати на два начина: 
прво, преко специфичних покретача, „драјвера“, који региону 

                                                      
1 Department of Trade and Industry, (2002), A Modern Regional Policy for the United 
Kingdom. DTI, London,   p.p..3. 
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пружају могућност да користи своје конкурентске предности и да се 
такмичи са другим регионима и друго, преко резултата које регион 
остварује употребом специфичних фактора. Имајући у виду 
претходно речено, један део радова управо говори о конкурентности 
која се базира на кумулативном разултату створеном на основу 
егзистенције различитих фактора које регион поседује, док други део 
радова анализира управо поменуте регионалне „драјвере“.2 Ови 
покретачи регионалне конкурентности или, другачије речено, 
наслеђени услови конкурентности, представљају регионалну 
опремљеност, што регион управо чини и специфичним, а односе се 
на: инфраструктурни објекат, безбедност, техничке карактеристике 
региона, природне ресурсе, ниво и обим услуга, број предузећа, 
квалитет и расположивост радне снаге, број и квалитет образовних 
установа, квалитет јавне администрације и историјски оквир 
региона. Када се конкурентност базира на одређененом резултату, 
онда се говори о регионалним показатељима економског развоја као 
што су: регионални БДП по становнику, стопа незапослености, 
просечна плата, прилив страних директних инвестиција и сл. 
Фактори конкурентности се приказују као економски, фактори 
окружење, социјални и политички фактори. Дохоци се посматрају 
као доходак фирми и доходак региона. Према иновативном приступу 
резултати конкурентности се огледају кроз раст регионалне 
економије, пораст запослених, пораст бизниса, повећања БДП-а по 
глави становника, повећање животног стандарда за оне који живе у 
региону. 3 

Факторе конкурентности дефинишу различити аутори. 
Портер конкуренстке предности дефинише на три основна нивоа: 
факторски вођени региони, инвестиционо вођени региони и 
иновационо вођени региони.4 Региони који своју предност базирају 
на употреби јефтиних фактора, граде своју позицију на основу 
ниских трошкова, тј. употребом јефтиних фактора производње (на 
пример  ниже цене радне снаге или сировина у односу на друге 
регионе). Инвестиционо вођени региони као своју предност користе 
                                                      
2 Ručinska, S. & Ručinsky, R., (2007), Factors of regional competitiveness, 2nd Central 
European Conference in Regional Science – CERS, 2007. Technical University of 
Košice, Faculty of Economics. Dostupno na: 
http://www.cers.tuke.sk/cers2007/PDF/Rucinska_Rucinsky.pdf 
3 Dеаs, I., Giordano, B., (2002), Locating the competitive city in England. In: BEGG, I. 
(ed) Urban Competitiveness: Policies for Dynamic Cities, Bristol: Policy Press. 

      4 Porter, M., (2004), Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings 
from the Business   Competitiveness Index. Dostupna na: 
http://www.weforum.org/pdf/Gcr/GCR_2003_2004/BCI_Chapter.pdf 
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економију обима, на основу које оставарају већи степен 
продуктивности. Предност ових региона налази се у већој 
ефикасности у односу на друге регионе. У регионима који се 
базирају на иновацијама, нове технологије и иновације представљају 
основу конкурентске предности. Поседовањем нових технологија и 
бројним иновацијама, региони освајају већи тржишни удео у 
националној и глобалној привреди.  

Иако постоје бројне теорије и објашњења фактора регионалне 
конкурентности, најсистематичнији начин објашњава факторе 
регионалне конкурентности кроз призму повећања квалитета 
животног стандарда и мери је регионалним производом, 
продуктивношћу рада и стопом незапослености.  

Фактори, као извори конкурентности, дефинисани су на дну 
пирамиде и  у њих спадају: економска структура, иновације, 
регионална приступачност, обученост радне снаге, окружење, 
центри одлучивања, социјална структура и регионална култура. 
Откривена конкурентност представља средишњи део пирамиде и 
односи се на: технолошки развој, развијеност малих и средњих 
предузећа, обим страних директних инвестиција, инфраструктуру, 
људски капитал, институције и социјални капитал. Ови фактори се 
испољавају као фактори продуктивности рада и стопе запослености. 
На врху пирамиде, налази се циљани резултат, а то је већи квалитет 
животног стандарда становништва у региону.  

Lengyel5 је дао следеће објашњење за факторе регионалне 
конкурентности у свом моделу. По њему постоји осам кључних 
фактора регионалне конкурентности: 

а) Економска структура. Радна снага успешнијих региона, 
обично се концентрише у гранама пословних услуга и/или у 
прерађивачкој индустрији. Продуктивност и запосленост су обично 
веће у услужним гранама и генеришу високу додату вредност 
(информационе технологије, финансијске услуге, телекомуникације 
и високо-технолошке индустрије), док се сектори прерађивачке 
индустрије одликују са високом и растућом продуктивности, али уз 
нижу запосленост.  

б) Иновације. Адекватно иновативно окружење може да 
обезбеди способност региона да одговори на било коју врсту 
технолошког, пословног или неког другог изазова, тј. на примену 
неке нове стратегије, која може допринети расту продуктивности. 
Иновациони капацитети, не покривају само институционално-
                                                      
5 Lengyel, I. (2004). The pyramid model: enhancing regional competitiveness in 
Hungary. Acta Oeconomica, 54 (3), p.p.323–342. 
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истраживачке и развојне капацитете, већ и способност компанија да 
брзо реагују на нове и просперитетне линије пословања.  

ц) Регионална приступачност.  Близина великим градовима, 
транспортне мреже и добра географска локација могу регион 
учинити успешнијим у односу на друге, који немају ове 
карактеристике. Географски положај може да ограничи спектар 
могућности, да утиче на трошкове транспорта и време. Транспорт 
(аеродроми, возови, аутопутевилуке, итд.), комуникације 
(традиционални медији, интернет, пренос података, итд.) и 
инфраструктура, могу допринети смањењу ефеката географских 
ограничења.  

д) Обученост радне снаге. Удео образованих и обучених 
радника у укупној популацији је релативно висок у конкурентним 
регионима. Образовање је ефикасно у смислу да је флексибилно, 
како би могло да се прилагоди променљивим захтевима на тржишту 
рада и како би имало способност да припреми младе генерације и 
преквалификује постојећу радну снагу да настави креативне и 
иновативне делатности, односно захтеве информационог друштва. 

е) Социјална структура. Економске активности које су 
интезивне знањем и раст економских услуга, утичу на регионални 
раст. Неквалификоване радна снага има веома мало могућности за 
запошљавањем (локална грађевинска индустрија, неке јавне службе, 
итд).  

ф) Центри одлучивања. Присуство седишта компанија 
генерише тражњу за високо квалификованим радницима на тржишту 
рада, обезбеђује на локалном нивоу подстицаје за бољом обуком, 
јача локалну база знања и поспешује пословно окружење. Преливање 
(spillover) њиховог знања и нови „обрасци“, као и могућност 
успостављања start-up компанија од стране њихових стручњака, 
могу дати стимуланс за даље активности малих и средњих предузећа 
и створити додатне компаративне предности.  

г) Окружење. Квалификована, културно-захтевна и растућа 
средња класа успешних региона, поздразумева развијену средину 
(јавна безбедност, квалитетне јавне услуге, атрактивна градска 
архитектура, висок стандард становања, добар локални јавни превоз, 
итд.) као и здраво, сигурно природно окружење. Становништво, не 
само да представља своје захтеве изабраним представницима, већ је 
и спремно да преузме активну улогу у заштити животне средине 
(сакупљање отпада и рециклаже, заштите зелених површина, да 
проводи време напољу, итд.).  

х) Регионални идентитет.  Сваки регион и град током дужег 
временског периода имају одређене институционалне проблеме. 
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Успешни су они региони, који су у стању да решавају проблеме 
узроковане структурним променама привреде и који остварују брз 
раст. Важно је да се подстакне регионални идентитет становништва 
и да се промовише локализам.  

Интеракција фактора не утиче само на конкурентност 
региона, већ и на регионалну „уочљивост“. На тај начин, указује на 
популарност, специфичност или значај који има одређени регион. На 
макро-нивоу, супериорност и интеракција фактора региона 
доприносе укупном расту јер је конкурентност једне привреде 
генирисана капацитетима њених региона да омогуће такву 
привредну активност која ће утицати на динамичан привредни раст. 
 

Слика 1.: Фактори регионалне конкурентности 
 
 

 
 
 
Резултати мерења фактора конкурентности макро региона у 

Србији, показали су да рангови, кретање и интезитети фактора 
регионалне конкурентности, у потпуности у складу са перцептивним 
и квантитавним подацима. Добијене вредности Индекса регионалне 
конкурентности (ИКР) потврђују да су субјективна очикавања, пре 
анализе фактора, била реална. Пре саме обраде бројних података и 
креирања индекса, очекивало се да је регион Београда 
најконкурентнији (ранг I), а да је регион Јужне и Источне Србије 
најмање конкурентан (ранг IV), међу мереним регионима. Регион 
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Шумадије и Западне Србије и Регион Војводине, налазе се између 
(ранг II и III респективно). Конкурентност региона Косова и 
Метохије није било могуће измерити, јер не постоје доступни подаци 
за већину индикатора, мада се логички може закључити да је овај 
регион најмање конкурентан у односу на све регионе. Када је у 
питању ранг региона, Индекс регионалне конкурентности  не 
показује значајна одступања од субјективног мишљења. Може се 
рећи, да је рангирање било најзначајније у позиционирању региона 
Шумадије и Западне Србије (II) и региона Војводине (III), јер ови 
региони имају сличну регионалну конкурентност. На крају, ни 
бројни експерти се не би могли сложити који је од ова два региона 
конкурентнији, док се не измере и анализирају одређени индикатори.  

Индекс регионалне конкурентности даје одговор на два важна 
питања: 1) Који ранг имају региони? и 2) Какве су разлике у висини 
конкурентности међу регионима? Управо прво питање даје одговор 
на недоумицу ранга региона Шумадије и Западне Србије и ранга 
региона Војводине. Разлика у нивоу регионалне конкурентности ова 
два региона је веома мала (регион Шумадије и Западне Србије има 
вредност ИРК - 9,71, док регион Војводине има вредност ИРК - 
9,33), али довољна да се одреди ранг регионалне конкурентности. 

  
Табела 1.: Фактори регионалне конкурентности макро региона 

Србије (према рангу ИРК) 
 
Београд  Јужна и 

Источна Србија  
Шумадија и  

Западна Србија  
Војводина  Косово и  

Метохија  
Економски 
фактор (I)  

Гео-природни 
 фактор  

(III)  

Гео-природни  
фактор  

(I)  

Социјални 
 фактор  

(I)  

Економски  
фактор  

(V)  
Фактор 

инфраструктуре  
(I)  

Фактор култура 
 и туризам  

(III)  

Фактор култура 
 и туризам  

(I)  

Економски 
и фактор  

(II)  

Фактор 
инфраструктуре  

(V)  
Људски фактор  

(I)  
Економски 

 фактор  
(IV)  

Фактор 
инфраструктуре  

(II)  

Људски  
фактор  

(II)  

Људски фактор  
(V)  

Фактор 
иновација  

(I)  

Фактор 
инфраструктуре  

(IV)  

Економски 
 фактор  

(III)  

Фактор  
иновација  

(II)  

Фактор  
иновација  

(V)  
Фактор 

неформалне 
институције и 
заштита 
својине  

(I)  

Људски 
 фактор  

(IV)  

Људски  
фактор  

(III)  

Гео-природни 
 фактор  

(II)  

Гео-природни 
 фактор  

(V)  
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Социјални 
фактор  

(II)  

Фактор 
 иновација  

(IV)  

Фактор 
 иновација  

(III)  

Фактор 
неформалне 
институције и 
заштита 
својине  

(II)  

Социјални 
фактор  

(V)  

Фактор култура 
и туризам  

(II)  

Социјални  
фактор  

(IV)  

Социјални  
фактор  

(III)  

Фактор  
инфраструктуре  

(III)  

Фактор култура 
и туризам  

(V)  
Гео-природни 

фактор  
(IV)  

Фактор 
неформалне 
институције и 
заштита 
својине  

(IV)  

Фактор 
неформалне 
институције и 
заштита 
својине  

(III)  

Фактор култура 
и туризам  

(IV)  

Фактор 
неформалне 
институције и 
заштита 
својине 

(V) 
Извор: Вуковић, Д., (2013), Модел регионалне конкурентности:Теоријско-
методолошка анализа и могућност примене у Србији, Економски факултет 

Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац 
 
Квалитативна страна Индекса регионалне конкурентности  

даје одговор на питање разлика у висини конкурентности међу 
регионима у Србији. Регион Београда има вредност ИРК - 10,59 и 
показује да је далеко конкурентнији од региона Јужне и Источне 
Србије са вредношћу ИРК - 7,14. Процентуално посматрано, Београд 
је конкурентнији од региона Јужне и Источне Србије за 67,42 %. У 
односу на регион Шумадије и Западне Србије и регион Војводине 
Београд је конкурентнији за 8,31 и 11,89 % респективно, када се 
процентуално упореде разлике у висини ИРК. Разлике између 
регионалне конкурентности Шумадије и Западне Србије и Војводине 
су веома мале. Регион Шумадије и Западне Србије конкурентнији је 
у односу на регион Војводине за 3,91 % , када се посматра разлика у 
нивоима ИРК. 

Мерењем фактора регионалне конкурентности дошло се до 
очекиваних резултата. Наиме, регион Београда је најконкурентнији у 
већини фактора: економски фактори, инфраструктура, људски 
фактори, иновације, неформалне институције и заштита својине, док 
је најмање конкурентан у гео-природном фактору. Регион Јужне и 
Источне Србије остварује најниже вредности у готово свим 
факторима, где су најлошије позиционирани фактори: економски, 
инфраструктурни, неформалне институције и заштита својине, 
иновације, људски и социјални фактор. Регион Шумадије и Западне 
Србије остварује најбољу конкурентност у гео-природном фактору и 
култури и туризму, док је у осталим факторима средње 
позициониран. Регион Војводине је највише конкурентан у 
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социјалном фактору, најмање у фактору културе и туризма, док је за 
остале факторе средње рангиран.  

Имајући претходно наведено у виду јасно се може уочити 
конкурентност макро региона Шумадија и Западна Србија, у коме 
град Крагујевац представља административни, привредни, културно-
образовни и здравствени центар. 

 
КЉУЧНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ КОНКУРЕНТНОСТИ 

ПРИВРЕДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА  
 
Према подацима Агенције за привредне регистре, 

посматрајући при том величину као један од параметара за 
компаративну анализу у региону, уочава се да највећи број предузећа 
на подручју града Крагујевца припада сектору малих предузећа  (чак 
95,3%), док средња и велика предузећа представљају свега 4,7% од 
укупног броја предузећа (средња предузећа - 3,7%, велика предузећа 
– 1,0%). 

Посматрајући секторе којима припрадају предузећа, уочавамо 
да је најзаступљенији сектор трговина на велико и мало (41,8%), док 
велики број предузећа послује у сектору прерађивачке индустрије 
(23,6%). Остали сектори су мање заступљени, а сектор у оквиру ког 
послује најмањи број предузећа је пољопривреда, лов и шумарство.  
 
Графикон 1.: Заступљеност сектора по предузећима у граду Крагујевцу 

 

 
Извор: http://www.apr.gov.rs/ 
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Сектор МСП, заједно са предузетницима који самостално 
обављају делатност (самосталне занатске радње, самосталне 
трговинске радње, самосталне угоститељске радње), запошљава око 
30% укупног броја запослених у граду Крагујевцу. Међутим, долази 
до значајног повећања броја запослених у оквиру у МСПП сектора, 
скоро 100% у односу на претходни период, тако да овај сектор 
упошљава 55 - 58% свих запослених. Овај растући тренд резултат је 
последица процеса приватизације, константног пораста броја 
предузетника и расположивости националних програма за подршку 
МСПП сектору.  

 
Графикон 2.: Структура предузећа по величини у граду Крагујевацу 

 

 
 

Извор: http://www.apr.gov.rs/ 
 

Дакле, уочљиво је континуирано повећање броја малих и 
средњих предузећа, као и тренд повећања учешћа у извозу. Овај део 
привреде сматра се највиталнијим и најиновативнијим, тако да чини 
кључни сегмент за интензивну подршку у процесима развоја. 

Од када је у Крагујевац дошла италијанска компанија FIAT и 
отворила фарбику аутомобила, Град је постао атрактиван и за остале 
стране фирме. Тако је већ тридесетак компанија отворило своје 
погоне у Крагујевцу, што је омогућило запошљавање око 5 000 
људи. Осим у фабрици FIAT Аутомобили Србија, у којој је од тог 
броја отворено две трећине радних места, Крагујевчани раде и у 
компанијама из Норвешке, Немачке, Словеније, Аустрије, Израела и 
Хрватске.  

Аутомобилска индустрија већ деценијама бележи огроман 
раст и развој и као једна од технолошки најиновативнијих грана  и 
константно доприноси побољшању квалитета живота. Један од 
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разлога због којих је њена улога стратешки веома битна јесте тај што 
ауто-индустрија инкорпорира велики број подиндустрија у свој обим 
пословања (готове производе и полупроизводе на бази стакла и 
пластике, електронску опрему у широком дијапазону, велики број 
металних производа и потрошних делова, кожу, производе од гуме и  
многе друге). Неретко се дешава да управо ова индустрија служи као 
мотор привредног развоја, подстичући евикасну кластерацију око 
свог језгра и доприноси општем економском благостању.  

Када је 2005. године српска фабрика аутомобила Застава 
купила лиценцу за производњу FIAT-овог аутомобила касније 
названог Застава 10, није се могло наслутити да ће коју годину 
касније доћи до дубље сарадње са овим италијанским гигантом у 
аутомобилској индустрији. Три године касније, 29. септембра 2008. 
године потписан је, по мишљењу Владе Републике Србије,  један од 
најважнијих уговора за српску привреду,  Уговор о заједничком 
инвестиционом улагању између Републике Србије и FIAT Group 
Automobiles S.P.A. Italija.  

Чињеница да је FIAT Аутомобили Србија (FAS), као вид 
улагања светског гиганта FIAT-а у Србији, једна од највећих 
директних ивестиција у последње време, као и чињеница да је 
пословни фокус компаније базиран на мањим, штедљивим, а уједно 
веома квалитетним возилима, даје Србији и граду Крагујевцу велику 
шансу да трансформише своју индустријску производњу у великог 
регионалног учесника са конкурентним производом. 

Нова фабрика је изграђена на постојећем индустријском 
кластеру и историји сарадње. Србија је имала традицију 
аутомобилске производње у Застави, а која је била у центру широког 
кластера који је поседовао техничке вештине, капацитете и 
инфраструктуру за производњу готово 250.000 аутомобилских 
јединица у 1989. години. Такође, постојала је снажна сарадња са 
FIAT-ом, будући да је Застава производила аутомобиле по FIAT 
лиценци од 50-их година прошлог века. Ланци снабдевача, уз снажну 
индустријску традицију, већ су били ту и требало их је само 
проширити и модернизовати. 

Србија је понудила конкурентне трошкове рада и ниске 
пореске обавезе, заједно са слободним приступом тржишту Европске 
уније. Влада се такође заложила и видела је присуство великог 
извозника као замајац у поправљању дефицита конкурентности 
српске привреде. Са FIAT-ом  Србија и град Крагујевац су добили 
најмодернију технологију и оперативне процедуре, високу 
продуктивност и високу вредност извоза. Ово је суштинска 
супротност традиционално ниској вредности српског извоза, 
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укључујући основне металопрерађивачке, хемијске и прехрамбене 
производе. 

Инвестиција је била у довољној мери значајна да произведе 
важне ефекте преливања. Други међународни  снабдевачи  сада  
долазе у Србију, међу којима и Магнети Марели, Џонсон Контролс, 
Леони, Јура. Још значајније за локалну привреду, јесте то што се 
локални произвођачи, од којих су многи мала и средња предузећа 
(МСП) такође све више укључују у нове ланце снабдевања.  

Када се погледа извоз аутомобила за 2012. годину јасно се 
види да он значајно расте и, за ту годину, достиже вредност од преко 
300 милиона долара.  Међутим, у 2013. години тај износ премашује 
износ од милијарду долара.  

FIAT 500L Национале најпопуларнији је бренд у Србији за 
2013. годину. Серијска производња новог модела  FIAT 500L почела 
је 4. јула 2012. године у Крагујевцу, а до краја те године 
производило се  550 аутомобила дневно. Током 2013. године је било 
планирано, у зависности од ситуације на тржишту, да се годишње 
производи од 120.000 до 180.000 аутомобила што је, у највећој мери, 
и остварено, док је FIAT Пунто Класик био најпродаванији бренд у 
2011. и 2012. години.6 

Квалитетни аутомобили, приступачне цене и бесцарински 
извоз у поједине земље (Русија), као и подршка државе и локалне 
самоуправе,  основа су конкурентности FIAT-а у Србији. Од даљег 
развоја ове сарадње очекује се да још више подигне ниво извоза и 
помогне привреди Србије и града Крагујевца у даљем развоју и 
побољшању конкурентности привреде. 

Спољнотрговинска размена града Крагујевца континуирано 
расте од 2005. године. У 2012. години спољнотрговинска размена 
достигла је вредност од скоро 490 милиона америчких долара што је 
3,5 пута више  у односу на 2005.годину. Од 2007. до 2009. 
спољнотрговинска размена била је на приближно истом нивоу и 
кретала се између 318 (2007) и 334 милиона америчких долара 2009. 
године. У 2012. години обим размене повећан је за 12,99% у односу 
на 2011. годину. 

                                                      
6 http://www.makroekonomija.org/0-dragovan-milicevic/fiat-%E2%80%93-izvozni-
adut-srbije/ 
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Графикон 3.: Удео аутомобилске индустрије 
у укупном извозу Србије (у%) 

 

 
Извор: http://www.makroekonomija.org/0-dragovan-milicevic/FIAT-%E2%80%93-

izvozni-adut-srbije 
На нивоу Републике Србије, у 2013. години, извоз је 

забележио раст од 30%, док је увоз био већи за 8,5%.  Поменута 
година је завршена са спољнотрговинским дефицитом од 5,9 
милијарди долара, што је смањивање дефицита за 23%. Покривеност 
увоза извозом привреде Србије, у 2013. години,  износила је 71%, 
док је у 2012. години износила 59,3%. Поменуте тенденције у 
спољнотрговинској размени, у највећој мери, резултат су извоза 
предузећа FIAT Аутомобили Србија, са седиштем у граду 
Крагујевцу. Удео предузећа FIAT Аутомобили Србија на нивоу је 
30% вредности целокупног српског извоза. 

 
Табела 2.: Спољнотрговинска размена Србије и града Крагујевца (у 

мил. USD) 

Укупан 
обим 

Извоз 

Indeks 
I - 
XII13 
I - 
XII12 

Uvoz 

Indeks 
I -
XII13    
I - 
XI12 

+Suf/-
Def 

Indeks 
I - XII  
13   
  I – 
XI12 

Покривеност 
увоза 
извозом у % 

Србија        

35.157,4 14.614,4 130,1 20.543,0 108,5 -5.928,6 77,0 71,1 

Крагујевац        

5.235,0 2.769,0   390,0 2.466,0   435,0 +303,0  211,9 112,3 

Извор: Републички завод за статистику, Београд 
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Посматрано регионално, највеће учешће у извозу Србије имао 

је Регион Шумадије и Западне Србије (33%); следи Регион 
Војводине (32,6%); Београдски регион (21,4%), Регион Јужне и 
Источне Србије (12,6%), а  око 0,4% извоза је неразврстано по 
територијама. 

Највеће учешће у увозу Србије имао је Београдски регион 
(42,1%); следе Регион Војводине (29,2%), Регион Шумадије и 
Западне Србије (19,8%), Регион Јужне и Источне Србије (7,7%), а 
око 1,2% увоза је неразврстано по територијама. 

У 2013. години, привреда града Крагујевца је остварила 
укупан обим спољнотрговинске размене од 5,2 милијарде долара, 
што је, у односу на 2012. годину, повећање за око  четири пута. 
Извоз је остварен у вредности од 2,77 милијарде долара, а увоз од 
2,47 милијарде долара што је довело до стварења суфицита од 303 
милиона долара, који је више него дупло већи у односу на 2012. 
годину. Покривеност увоза извозом износила је 112,3%. 

Извоз привреде града Крагујевца учествује са 81% у укупном 
извозу региона (87,2% у извозу Шумадијског округа), а увоз 
учествује са 84% у укупном увозу (91% увоза Шумадијског округа). 
У 2013. години, привреда града Крагујевца остварила је суфицит 
спољнотрговинске размене у вредности од 176 милиона долара. 

 
Табела 3.: Највећи извозници и увозници на подручју града 

Крагујевца 
 

И з в о з н и ц и У в о з н и ц и 

FIAT Automobili Srbija FIAT Automobili Srbija 

Zastava Tapacirnica Džonson Kontrols Automotiv  

Agromarket PMC Automotiv  

Zastava Oružje Agromarket 

Forma Ideale Manjeti Mareli 

 Wacker Neuson Adlerital Plastik 
Извор: http://www.kg-cci.co.rs/index1.html 

 
Као што се може видети из претходне табеле највећи 

извозник, али уједно и увозник, са подручја града Крагујевца свакако 
је предузеће FIAT Аутомобили Србија, док извоз првих шест 
привредних друштава чини 78,7% укупног извоза, а увоз првих шест 
чини 75,9% укупног увоза Града. 
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Највећи део спољнотрговинске размене одвија се са 
Европском Унијом (89% извоза и 90% увоза). На три чланице 
(Италија, Словачка и Немачка) отпада 92% укупног извоза привреде 
града Крагујевца оствареног са Европском унијом. Када се посматра 
само спољнотрговинска размена са Италијом, град Крагујевац 
учествује у укупном извозу Републике Србије са 83,5%, док је у 
увозу то учешће мање и износи 47,6%. 

Извоз у земље ЦЕФТА учествује са 6% у укупном извозу 
Града, увоз са 3%, што је довело до остварења суфицита у вредности 
од 94 милиона долара. У посматраном  периоду, извоз је највише 
повећан у Албанију (31%), БиХ (17%) и Македонију (14%).  

На Царинску унију Руске Федерације, Белорусије и 
Казахстана отпада 2,4% укупног извоза што је повећање од 61,5%. 
Извоз је повећан у све три земље ове групације. Од укупног извоза, 
оствареног у Царинску унију, 89% односи се на Руску Федерацију. 
Остатак се односи на Белорусију, где је извоз повећан за 39% и 
Казахстан (остварен је извоз од милион долара, у односу на 57 
хиљада долара извоза у 2012. години).  

 
Табела 4.: Спољнотрговинска размена града Крагујевца по 

производима 

И з в о з 
% укуп. 
извоза  

У в о з 
% 
укуп. 
увоза  

Друмска возила, делови и прибор 70,0 Друмска возила и делови   68,8 

Сетови проводника и каблови 10,2 
Пластичне масе и произ. од пласт. 
маса 

8,7 

Производи од пластичних маса  3,6 
Делови електр. машина, 
проводници 

4,3 

Производи од гвожђа и  челика  3,3 Машине, уређаји и апарати 2,8 
Машине и делови машина  2,6 Седишта за моторна возила  2,1 

Намештај и делови седишта 2,3 
Гвожђе и челик (шипке, 
профили...) 

2,0 

Дрво и плочасти материјали  0,8 Хемикалије 1,5 

Ловачко и спортско оружје 0,7 
Алуминијум и производи од 
алуминијума  

0,9 

Воће  0,5 Производи од гвожђа и  челика 0,8 
Произ. за завршну обраду у 
грађевин. 

0,5 
Хартија и картон и производи од 
хартије 

0,8 

Извор: http://www.kg-cci.co.rs/index1.html 
 
Извоз у чланице ЕФТА опао је за 10%, док је увоз, који се 

највећим делом одвија из Швајцарске, повећан за 68%. Покривеност 
увоза извозом је знатно смањена са 116% на 61,5%. Извоз у 
Швајцарску, као водећу земљу ове групације, опао је из разлога 
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мањег извоза гвоздених и челичних конструкција, али дупло је 
повећан извоз намештаја и делова намештаја и то је сада први 
извозни производ у ову земљу. Увоз је повећан због делова и 
прибора за моторна возила, хемикалија за пољопривреду и разних 
врста машина. Извоз у Норвешку је повећан за 61%, али и увоз за 
30%. 

У оквиру групације  НАФТА, извоз је повећан у САД за 49%. 
Извоз мање вредности остварен је у Канаду, док у Мексико привреда 
града Крагујевца не бележи никакав извоз. 

Од осталих земаља света, значајан извоз остварен је у 
Азербејџан, Ирак и Јордан. 

Као што се може видети у претходној табели на десет глава 
Царинске тарифе, поређаних по вредности, отпада 94,5% укупног 
извоза и 92,7% укупног увоза привреде Града.  

Осим аутомобила, сетова проводника и каблова, који су 
водећи извозни производи, трећу значајну групу производа чине 
производи од пластичних маса. Од укупног извоза ових производа, 
55% односи се на производе за транспорт и паковање робе, 37% на 
цеви и црева од пластичних маса, а остатак од 8% на остале 
прозводе. Четврту групу чине производи од гвожђа и челика, од 
којих 81% се односи на палете и сличне платформе за манипулисање 
робом, остатак је извоз конструкција и делова конструкција, ливених 
производа и др. Пету групу чине машине и то машине дизалице и 
делови тих машина, алатне машине за обраду метала, заптивачи, 
машине са посебним функцијама и машине за паковање 
прехрамбених производа. 

Ако посматрамо крајње сумиране резултате, јасно се 
кристалишу делатности које доприносе расту извозних активности и 
остварењу суфицита, а које уједно представљају значајан потенцијал 
за повећавање конкурентности привреде града Крагујевца у 
наредном периоду. То су: 

- производња саобраћајних средстава, са суфицитом од 405 
милиона долара и растом извоза 7,5 пута; 
- прерађивачка индустрија,  са суфицитом од 54 милиона 
долара и растом извоза од 51%, од чега највећи део се односи 
на индустрију намештаја, затим на рециклажу металних 
отпадака, док је знатно мањи  део извоза других производа; 
- прехрамбена индустрија, са суфицитом од 25 милиона 
долара, и ако је ова грана индустрије забележила пад од 8% у 
односу на извозне резултате у 2012. години (пад извоза хране 
за животиње и месних прерађевина) и 
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- пољопривреда  која је такође остварила суфицит од 14,8 
милиона долара, захваљујући извозу воћа. 
 

СТРАТЕШКИ АСПЕКТ ПОВЕЋАЊА 
КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА   

 
Један од циљева метода и поступака регионализације и 

децентрализације је коришћење региона као објеката развоја и 
субјеката у усмеравању и управљању тим развојем. У свему овоме, 
улога града Крагујевца, односно региоана Шумадије и Западне 
Србије је незаменљива, како са економског, тако и са геополитичког 
аспекта. 

Град Крагујевац, са централним местом на мапи Србије,  
важан је део функционалне мреже европских региона. Одликује га 
вековна државотворна традиција и изграђена свест становништва 
спремног да ствара и прихвата промене. У њему успешно послују 
велики индустријски системи са висококвалификованом радном 
снагом, развијеном мрежом малих и средњих предузећа и 
предузетништвом које је дубоко укорењено у систему друштвених 
вредности.  

Град Крагујевац је кључно транспортно-логистичко чвориште 
Србије са развијеним урбанистичким центрима, градским језгром и 
селима које спајају модерне саобраћајнице, где ефикасно 
функционишу електро-енергетски и телекомуникациони системи и 
комуналне услуге.  

Захваљујући природним богатствима и едукованом 
становништву, Град представља еколошку оазу, погодну за 
производњу здраве хране, са економски одрживим руралним 
заједницама привлачним за живот. 

Бројне институције културе координирају своје активности са 
циљем очувања старих и стварања нових културних вредности.  

Град поседује развијену спортску инфраструктуру и успешне 
спортске колективе. Богата туристичка понуда и висококвалитетне 
туристичке услуге, Крагујевац чине занимљивом туристичком 
дестинацијом, са посебно атрактивном понудом из области сеоског 
туризма. Град представља отворену, здраву и атрактивну средину 
пожељну за живот и рад, у којој су усклађени интереси појединца и 
заједнице. 

Кроз поступак стратешког планирања урбаног развоја град 
Крагујевац усваја моделе урбаног развоја, проверене и прихваћене у 
европским градовима и ствара стратешке предуслове за политику 
интегралног урбаног развоја у духу Лајпцишке повеље Европске 
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уније. На тај начин Крагујевац правовремено ствара услове за 
приступ различим изворима финансирања подршке урбаном развоју 
од стране Владе Србије и фондова Европске уније. 

 Град Крагујевац, као интегрални део система еврорегиона, 
поседује развијену мрежу регионалних институција у коме јавни, 
приватни и цивилни сектор проактивно делују на бази међусобно 
развијених партнерских односа. Локална самоуправа је савремено 
конципирана и ефикасно сарађује са министарствима, донаторима и 
инвеститорима. 

Град Крагујевац као макрорегионални центар привредног и 
научног развоја Србије  карактерише повољан привредни амбијент и 
лидерство у области инвестирања што омогућава одрживи развој 
локалне заједнице. Град има препознатљив идентитет и омогућава 
угодност живота и рада.  

Како би се такве тенденције наставиле и у будућности, 
основне полуге развоја града Крагујевца морају се, пре свега, 
базирати на: 

а) повољном привредном амбијенту (повољно окружење за 
развој привреде); 
б) привлачењу страних директних инвестиција и  
ц) развоју људских ресурса. 
Обимом и структуром инвестиција решавају се основна 

питања привредног развоја као што су структура производње, 
правци ширења и динамика развоја појединих сектора привреде, 
технички и органски састав основних производних фондова, 
размештај производних снага и њихов раст.  

Град Крагујевац је атрактивна инвестициона дестинација из 
више разлога. Пре свега, налази се у географском центру Републике 
Србије поред коридора X, који заузима централни део Југоисточне 
Европе, чије јединствено тржиште има око 70 милиона становника. 
Такође, Град је макрорегионални, универзитетски центар са дугом 
индустријском традицијом и извозно оријентисаном привредом. 
Поседује обучену индустријску радну снагу, а значајан део 
популације се служи страним језицима. Уз све наведено у Граду је 
развијена инфраструктура за снабдевање гасом, електричном 
енергијом, топлотном енергијом, телекомуникациона 
инфраструктура, као и путна и железничка мрежа, а поседује велики 
број агенција, удружења, асоцијација за подршку и развој 
предузетништва.  

Циљ града Крагујевца је привлачење директних, а нарочито 
страних директних инвестиција, како гринфилд, тако и браунфилд, с 
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обзиром на недовршен процес приватизације великих привредних 
система у граду и потенцијале који постоје.  

Подизање нивоа конкурентности града Крагујевца на 
тржишту страних директних  инвестиција од изузетног је значаја. 
Јачање статуса Крагујевца, као развијеног индустријског центра од 
регионалног значаја,  мора се заснивати на: 

- темељитој промени постојећег металопрерађивачког сектора, 
тј. његовом техничко-технолошком, производном, 
организационом и маркетиншком преструктурирању на 
основама приватног предузетништва;  

- преоријентацији слободних капацитета у војној индустрији за 
цивилне потребе; 

- модернизацији постојећих капацитета прехрамбене 
индустрије, проширењу асортимана њихових производа и 
развоју нових прехрамбених грана; 

- подстицању заједничких улагања са компанијама из 
развијених земаља као најбржи пут за улазак модерних 
технологија и знања у домаћа предузећа и излазак на 
развијена инострана тржишта; 

- привлачењу страних директних  инвестиција у изградњу 
нових производних капацитета; 

- стварању повољне (подстицајне) локалне климе за све врсте 
страних улагања у привреду града Крагујевца. 
Трговина, као привредна делатност, представља право 

огледало тржишта и укупне привреде, а самим тим и одређеног 
града. Она доприноси убрзању привредног раста, равномернијем 
регионалном развоју привреде, ширењу тржишта, побољшању 
животног стандарда становништва и усмеравању савремених токова 
урбанизације. У том циљу, на подручју града Крагујевца, када је ова 
привредна грана у питању, потребно је:  

а) изградити савремену структуру трговине и трговинске 
мреже која ће бити у функцији развоја модерне тржишне привреде, а 
тиме и у интересу произвођача и потрошача; 

б) наставити интернационализацију трговинског простора 
кроз улазак иностраних трговинских кућа; 

ц) модернизовати трговину кроз електронско пословање, уз 
примену савремене рачунарске технике и телекомуникација на бази 
јединствених међународних стандарда и 

д) изградити модеран трговински менаџмент и трговински 
маркетинг по систему сатисфакције произвођача и потрошача кроз 
ширину асортимана и снабдевености. 
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С обзиром да Град располаже богатом национално-
историјском баштином и етнолошким вредностима, посебна пажња 
ће бити дата развоју угоститељства и туризма, што је у складу са 
опредељењем за бржи развој терцијарних делатности. У том циљу 
потребно је: 

а) извршити структурно и квалитативно трансформисање и 
прилагођавање туристичко - угоститељске понуде променљивим 
захтевима тражње, у циљу стварања услова за бржи развој домаћег 
туризма; 

б) укључити се у савремене токове међународног 
угоститељско-туристичког тржишта;  

ц) постићи висок ниво укупне организованости и ефикасности 
управљања развојем у угоститељству и туризму и 

д) развијати нове трендове у туризму: рурални туризам, 
екотуризам, религиозни туризам, конгресни туризам  и остварити 
интеграцију пољопривреде, угоститељства и туризма. 

Град Крагујевац своје перспективе види и у развоју 
информационе и комуникационе технологије, науке и образовања и 
изградњи научно-техолошког парка. У сфери образовања потребно је 
ојачати научно-истраживачки рад и повезати га са привредним 
развојем, те створити везу између потреба тржишта рада и развоја 
људских ресурса. 

Развој људских ресурса један је од основних предуслова за 
смањење незапослености и бољу регулацију понуде и тражње за 
радном снагом. Потребно је убудуће ојачати предузетничке 
капацитете и знања постојећих и потенцијалних предузетника, као и 
сегмент који се тиче омладинског предузетништва. У циљу јачања 
извозних потенцијала потребно је оснажити предузетнике и 
омогућити предузећима да поседују одговарајуће сертификате и 
стандарде квалитета.  

Потребно је створити услове за потпуно нов приступ према 
људским ресурсима који прате одговарајућа институционална 
решења и то: 

- преструктурирањем  радне снаге ка оним секторима и 
делатностима који би доприносили подизању нивоа ефикасности, 
као важне претпоставке за отварање нових радних места; 

- легализовањем радног односа релативно великог броја 
радника који су ангажовани преко тзв. "црног" тржишта радне снаге; 

- пружањем помоћи незапосленима да започну сопствени 
бизнис; 

- развијањем партнерског односа између приватног и јавног 
сектора, чиме ће се повећати запосленост. 
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Град Крагујевац је умрежен у глобалну економију знања као 
погодно место за запошљавање, живот и рад младих научника и 
генератор високо квалификоване и конкурентне радне снаге, чије 
компетенције одговарају потребама локалне привреде. 
 

ЗАКЉУЧАК  
 
Унапређење продуктивности у циљу јачања конкурентности у 

регионалном и гло-балном окружењу постало је кључан циљ како 
компанија тако и региона. Компаније теже унапређењу своје 
продуктивности у настојању да остваре бржи развој, виши квалитет 
и профит. У тој жестокој утакмици један од најважнијих фактора 
повећања продуктивности и подизања конкурентности јесте људски 
капитал иза кога стоје врхунски лидери, квалитетни менаџерски 
тимови и високо квалитетно образовање које је постало једнако 
важан фактор производње као и капитал. 

У развојној политици посебан третман треба да имају 
успешне извозне гране које постижу технолошку конкурентност 
својих производа у извозу. Научно формирано знање и савремене 
технологије су кључни фактор конкурентности привреде на 
међународном тржишту и повећања извоза технолошки интензивних 
производа и услуга у међународној размени. То свакако намеће 
обезбеђивање рационалног коришћења домаћих и страних 
технологија за развој локалне привреде и за јачање производње за 
извоз, првенствено робе виших фаза прераде, затим отклањање 
баријере у међународном промету технологије, опреме, производа и 
услуга,  примену прописа из области стандардизације, типизације, 
унификације, контроле квалитета и мерења, успостављање система 
техничко-технолошких информација о домаћим и страним 
производним технологијама и техникама, укључујући оне из 
кооперације, и обезбеђивање њихове доступности заинтересованим 
корисницима. 

При дефинисању стратешких циљева града Крагујевца, у 
наредном периоду, треба уважити светске привредне трендове на 
почетку XXI века које обележавају процеси глобализације, 
политичке и економске интеграције, јачања предузетништва и 
конкурентности привреда, развоја демократског друштва.  

Град Крагујевац, са централним местом на мапи Србије, 
важан је део функционалне мреже европских региона. Одликује га 
вековна државотворна традиција и изграђена свест становништва 
спремног да ствара и прихвата промене. У њему успешно послују 
велики индустријски системи са висококвалификованом радном 
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снагом, развијеном мрежом малих и средњих предузећа и 
предузетништвом које је дубоко укорењено у систему друштвених 
вредности, што представља одличну базу будућег развоја и развојне 
политике.  

Развојна стратегија града Крагујевца  треба да се заснива на 
домаћим потенцијалима развоја и на развоју веза и сарадње са свим 
регионима, интеграционим групацијама и медународним 
организацијама, а све то у условима веће конкурентности локалне 
привреде и привредних субјеката. Град Крагујевац,  у складу са 
својим развојним интересима, треба да утврди одговарајућу развојну 
стратегију, тако да избегне опасности од маргинализације у 
условима глобализације, интеграције и либерализације у 
међународним економским односима и да минимизира непожељне 
ефекте које носе ови процеси за привредно и технолошки мање 
развијене земље и регионе у њима. 
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Сажетак: У условима када је 800 милиона или 11% људи у свету гладно, 
геополитичке позиције земаља које не могу да обезбеде прехрамбену 
самоодрживост слабе. Услед тога, високоразвијене земље, које субвенционишу 
своје фармере те стога остварују ниске цене својих пољопривредних производа, 
које су, реално, испод трошкова производње, врше притисак на сиромашне земље 
да либерализују трговину пољопривредним производима, што условљава убрзано 
пропадање, те коначно и распродају њихових „ неконкурентних“ малих фарми 
странцима по багателној цени. Циљ овог рада је да укаже на стање у српском 
аграру и алармантност потребе да се са озбиљношћу приступи предузимању 
системских и дугорочних мера којима би се решавали проблеми са којима се 
суочавају наши пољопривредници, како се не би десило да уместо развојна шанса, 
пољопривреда постане грана привреде која ће Србију оставити гладну или 
одвести у колонијално ропство. Колико су рокови кратки и конкретне мере преко 
потребне говори чињеница да, према Споразуму о стабилизацији и 
придруживању, од 1.09.2017. године купци из ЕУ стичу право куповине 
пољопривредног земљишта под истим условима као и домаћи купци, што може 
имати кобне последице по српски аграр, али и републику Србију у целини. 
Кључне речи: пољопривреда. село, депопулација, пољопривредно газдинство, 
приватизација 
 
Summary: In conditions where 800 million or 11% of hungry people in the world, the 
geopolitical position of countries that can not provide food self-sufficiency weakens. As 
a result, developed countries, which subsidize their farmers and, therefore, realize low 
prices of their agricultural products, which are, in real terms, below the production 
costs are putting pressure on poor countries to liberalize trade in agricultural products, 
which causes rapid deterioration, and finally sell out their "uncompetitive"small farms 
to foreigners at bargain prices. The aim of this paper is to show the state of the Serbian 
agriculture and alarming the need to accede to the seriousness of undertaking systematic 
and long-term measures to address the problems faced by our farmers, that would not 
have happened that instead of a development opportunity, agriculture becomes a branch 
of the economy that Serbia will leave hungry or take in colonial slavery. How short are 
deadlines and concrete measures needed proves the fact that, according to the 
Stabilisation and Association Agreement, of 1th september 2017. the buyers from the EU 
acquire the right to purchase agricultural land, under the same conditions as domestic 
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customers, which can have fatal consequences for the Serbian agriculture, but also the 
Republic of Serbia as a whole.  
Keywords: agriculture. village, depopulation, farm, privatization 

 
1. ХРАНА КАО ИЗАЗОВ САВРЕМЕНЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

 
 У констелацији неолибералног поретка у коме је све, па и 
витални ресурси попут хране и воде, трансформисано у средства 
комерцијалног профита пре него одржања живота, производња хране 
постаје један од највећих светских проблема. Растуће светско 
становништво и ограниченост пољопривредног земљишта, али и 
незајажљива тежња крупног капитала да згрће што веће профите по 
јединици земљишта, до те мере да га лишава плодности, само су 
неки од узрока који питање расположивости и доступности хране 
претварају у питање на које савремена цивилизација нема одговор.  
 Капиталистички начин пољоприведне производње не лишава 
само земљиште плодности, већ мења климу, уништава шуме, 
истребљује животињске врсте, загађује воду и ваздух, генетски 
изобличава природне организме, па самим тим и човека, због чега се 
постепено губи илузија да је у оквиру капиталистичког поретка 
могуће, путем научних и техничких открића, санирати учињену 
штету. Уместо да развија веру у будућност, капиталистички 
„прогрес“ производи страх од будућности у којој ће доминантан 
страх бити страх од глади.  
 У таквом амбијенту, производња, прерада и припрема хране, 
добијају карактер уносног бизниса који носи велике профите. 
Упркос чињеници да је земљишни капитал ограничен, те да 
повећање пољопривредне производње изискује повећано улагање 
рада, услед чега у пољопривредној производњи важи закон 
опадајућих приноса, предузећа из области пољопривреде, 
прехрамбене индустрије и трговине пољопривредним производима 
све су заступљенија на листи 100 најуспешнијих привредних 
друштава. Чињеница да се међу 100 најуспешнијих која су се 
издвојила висином својих остварених пословних прихода, односно 
својим профитабилним пословањем у Србији налази чак 22 
привредна субјекта која послују у пољопривредном и прехрамбено 
индустријском сектору, указује на то да она чине значајан 
потенцијал српске економије и могуће носиоце привредног раста у 
наредном периоду. 
 Ово се може објаснити тиме да се дејство закона о опадајућим 
приносима неутралише процесом индустријализације 
пољопривредне производње. Наиме, са научно-технолошким 
прогресом долази до напуштања аутархичне екстензивне 
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пољопривредне производње базиране на двопољном и тропољном 
начину обраде и преласка на капитално интензивну, монокултурну 
пољопривредну производњу. Ово подразумева коришћење 
пољопривредне механизације, система за наводњавање, ђубрива, 
средстава за заштиту биља и лекова за заштиту здравља животиња и 
семена (како у ратарству, тако и сточарству) насталог селекцијом и 
укрштањем разних сорти и пасмина. Услед свега овога 
пољопривреда, иако је резултовала повећаним приносима, све више 
постаје зависна од индустрије пољопривредних машина, енергетике, 
производа хемијске индустрије, индустрије семенског материјала 
(пољопривредних инпута), као и од финансијског капитала, што, 
наравно, поскупљује производњу. И тако пољопривредна 
производња све више почиње да личи на индустријску, с обзиром да 
је карактерише специјализација радне снаге, висок инпут-аутпут као 
и производне технике које су приближне производној линији. 
 

Табела 1.: Привредна друштава пољопривредног и 
прерађивачко индустријског сектора која се налазе међу првих 

100 са највећим нето добитком у 2013. години (у 000 дин)                                                                                                         

Р.б. 
Ра

нг 
Назив привредног 

друштва 
Нето добитак 

Број 
запослен

их 
Р.б Ранг 

Назив 
привредног 
друштва 

Нето 
добитак 

Број 
запослен

их 

1. 6. 
Sunoko DОО Novi 
Sad 5.152.620 478 12. 57 

Štark d.o.o. 
Beograd 

779.743 1.030 

2. 15. APA DOO APATIN 2.397.677. 810 13. 60 
Delta Agrar 
DOO 

749.300 278 

3. 18. 
AD Imlek Beograd-
Padinska Skela 

2.271.901 784 14. 61 
Šećerana 
Crvenka AD 
Crvenka 

737.564 210 

4. 19. 
Coca-Cola Hbc - 
Srbija DOO Zemun 

2.224.168 880 15. 71. 
Frikom DOO 
Beograd 

660.520 944 

5. 20. 
PKB Korporacija AD 
Beograd 

2.183.882 1.974 16. 73. 
Grand Prom 
DOO Beograd 

642.516 209 

6. 26. 
Victoria group AD 
Beograd 

1.843.207 97 17. 75. 
Carnex DOO 
Vrbas 

619.145 1.112 

7. 28. 
IM Matijević DOO 
Novi Sad 

1.809.917 1.576 18. 77. TE-TO Senta 611.156 190 

8. 29. 
Koncern Bambi A.D. 
Požarevac 

1.718.238 967 19. 85. 
Marbo Product 
DOO Beograd 

552.486 965 

9. 37. 
Dijamant AD 
Zrenjanin 

1.292.083 725 20. 86. 
DOO Titel 
Agro Titel 

541.470 103 

10. 48. DOO Almex Pančevo 955.309 233 21. 93. 
Sava 
Kovačević AD 
Vrbas 

498.466 278 

11. 55. 
Pioneer Hi - Bred Srb 
DOO Novi Sad 

810.844 15 22. 98. 
Rubin AD 
Kruševac 

471.341 298 

Извор: „Сто нај... привредних друштава у Републици Србији у 2013. години - 
подаци из финансијских извештаја за 2013. годину“, Агенција за привредне 

регистре, Београд, 2014. год – стр. 18. 
 
  Због свега овога, интереси крупног капитала уложеног у 
пољопривредну производњу (који је почео да доминира у односу на 
земљу и радну снагу, као примарне факторе производње) не 
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заустављају се на пољопривредном газдинству, већ се шире у правцу 
финансијских институција, агро-прерађивачког сектора, сегмента 
трговине и транспорта хране, па све до утицаја државних 
интервенција и интервенција наднационалних институција на овај 
систем. У ствари, производња хране је постала извор геополитичке 
моћи.  
 Наиме, док се храна производила на бази семена које се 
преносило са генерације на генерацију и обнављало са сопственог 
поседа производња хране била је једна од најслободнијих активности 
човека. Са појавом првих хибрида који су давали веће приносе од 
својих природних сродника, пољопривредни произвођач је сваке 
године морао да се појављује као купац, ако је желео 
високоприносно семе. Тако је и производња семена постепено 
прелазила из руку инстиктивних оплемењивача у руке најпре 
државних оплемењивачких кућа, а потом, са приватизацијом јавног 
сектора, у руке мултинационалних компанија. Данас, „десет 
приватних компанија држе око 73% глобалног тржишта семена, чија 
се вредност процењује на око 27.000 милиона долара. Три компаније 
контролишу око 53% светског тржишта семенском робом“3. Ово је 
имало за последицу не само сужавање слободе индивидуалних 
произвођача и стварање њихове зависности од семенских компанија, 
већ се тај процес глобализовао и пренео на релације између земаља 
које су имале потенцијала да улажу свој капитал у „оплемењивање“ 
семена и оних које то нису могле, те су постале зависне од увоза 
семенског материјала. Тако је индустријска пољопривреда, која се 
базира на необновљивом семену и која је, уз то, хемијски 
интензивна, капитално интензивна и интензивна у погледу 
потрошње фосилних горива смањила прехрамбену независност 
земаља увозница ових пољопривредних инпута. А земље које не 
могу саме да обезбеде довољно хране за своју нацију, неминивно 
губе своје преговарачке позиције и суочавају се са проблемом 
зависности која сама по себи генерише бројне геополитичке 
проблеме и отвара простор за утицај на одређивање геополитичких 
циљева и приоритета, што их, у крајњој линији води ка томе да 
„добровољно“ пристају на савремене облике колонијалног ропства. 
 

                                                           
3
 Димитријевић, М., Петровић, С., “Генетички модификовани организми – питања 
и дилеме“, Зборник реферата, 47. Саветовање агронома Србије, Златибор 03-
09.02.2013. Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад – стр. 13 
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2. ПОТЕНЦИЈАЛИ И СТРУКТУРА СРПСКОГ АГРАРА 
 

 При процени потенцијала пољоривредне производње најпре 
се полази од земљишних ресурса, пре свега од расположивог 
земљишта. Оно у Републици Србији, по Попису пољопривреде из 
2012. године, обухвата 5.346.597 ha или 68,9% територије Републике 
Србије (77.592 km², без података за АП Косово и Метохија, на чијој 
територији није спроведен Попис пољопривреде 2012.). Од укупно 
расположивог земљишта користи се свега 64,30% или 3.437.423 ha, 
424.054 ha или 7,9% је некоришћено земљиште, 1.023.036 ha или 
19,13% је под шумом, а 462.084 ha или 8,64% спада у категорију 
„остало земљиште“, коју чине (земљиште под зградама, путевима, 
двориштима; рибњацима, трстицима, барама; стеновитим 
површинама – камењарима и другим површинама неподобним за 
пољопривредну производњу. 

 
Табела 2.: Расположиво земљиште по категоријама коришћења у 

Републици Србији, 2012. године 

 

Расположиво земљиште (РЗ) 

Укупно 
Пољопривредно земљиште (ПЗ) 

Шуме Остало 
Свега КПЗ НПЗ 

Површина у ha 5.436.597 3.861.477 3.437.423 424.054 1.023.036 462.084 

Структура % 100,0 72,2 64,3 7,9 19,1 8,7 

Теритирија РС= 100 68,9 49,8 44,3 5,5 13,2 6,0 

Извор: Шеварлић, М., „Попис пољопривреде 2012. - Пољопривреда у Републици 
Србији – Пољопривредно земљиште“, Република Србија, Републички завод за 

статистику, Београд 2014. год. – стр. 66. 
 
 Према обиму и структури расположивих пољопривредних 
површина, Република Србија спада у ред европских земаља са 
повољним земљишним ресурсима, будући да располаже са 0,74 ha 
укупно расположивог, односно 0,48 ha обрадивог коришћеног 
земљишта по становнику, што је релативно задовољавајућа 
површина за прехрамбену самоодрживост нашег становништва. 
Истовремено, однос површина ораничног земљишта и сталних усева 
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према површинама ливада и пашњака је међу повољнијима у односу 
на друге европске земље (71:29%)4.  
 Међутим, треба имати у виду да је ниво ових показатеља у 
већој мери, нажалост, резултат смањења укупног броја становника у 
Србији, а не домаћинског газдовања пољопривредним земљиштем, 
будући да је некоришћено пољопривредно земљиште по становнику 
повећано на шест ари, са вероватним настављањем деловања ових 
неповољних фактора и у будућности. 
 Према попису Републичког завода за статистику из 2011. 
године Република Србија има 7.186.862 становника, од чега градско 
становнишво чини 4.271.872 становника, или 59,4%, а „неградско“ 
или сеоско становништво броји 2.914.990 становника или 40,6%.  
Године 2011. у Србији је, у односу на број становника по попису из 
2002. године (7.498.001), живело 311.139 становника мање, што је 
последица како негативног природног прираштаја, тако и одласка 
наших грађана у иностранство.  
 Током протеклих деценија изражена је тенденција просторно 
демографске поларизације, у смислу стварања зона високе 
концентрације становништва у појединим регионима, с једне стране 
и депопулационих зона с друге стране. Наиме, према резултатима 
Пописа 1991. године, мање од 100 становника имало је око 500 
насеља, док је у 2011. години број насеља са мање од 100 становника 
готово удвостручен (више него свако пето насеље има мање од 100 
становника). Највећа концентрација ових насеља је у Региону Јужне 
и Источне Србије, где свако треће насеље има мање од 100 
становника. Према неким проценама 700 од укупно 4.537 села у 
Србији ће у наредних 10-15 година остати без становника. С друге 
стране, као зона изразите концентрације становништва издваја се 
Град Београд у коме је према резултатима Пописа 2011, живело 
1.659.440 становника, што чини 23,1% од укупног броја становника 
Републике Србије5.  
 Према пројекцијама Републичког завода за статистику у 
периоду од 2011. до 2041. године процес депопулације био би 
континуиран током читавог пројекционог периода. Наиме, уколико 
би током овог периода фертилитет и морталитет по старости остали 
на нивоу из 2011, а миграције се кретале у „очекиваним“ оквирима, 
број становника у 2041. години би у Србији био за око милион мањи 
                                                           
4
 Шеварлић, М., „Попис пољопривреде 2012. - Пољопривреда у Републици Србији 

– Пољопривредно земљиште“, Република Србија, Републички завод за статистику, 
Београд 2014. год. – стр. 79. 
5
 “Попис становништва домаћинстава и станова 2011. У Републици Србији – 
пописни атлас 2011.“, Републички завод за статистику, Београд 2014. год. – стр. 12. 
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него 2011. (6.173.971). За тридесет година, удео лица старијих од 65 
година би, према ниској варијанти, достигао 25,2%, тако да би на 
крају пројекционог периода више него сваки четврти становник 
Србије био старији од 65 година. Истовремено, удео лица млађих од 
15 година у укупном становништву би се смањио са 14,4% на 11,7%. 
То значи да ће се у наредних 30 година одвијати интензиван процес 
демографског старења, тако да би се просечна старост становништва 
повећала за 4,3 године (са 42,2 године на 46,5 година).6 
 Из свега овога може се закључити да је за српско село данас, а 
имајући у виду пројекције, биће и у будућности, карактеристичан 
процес депопулације, сенилизације и потпуне социјалне девастације, 
што је последица како кретања становништва ка градским центрима, 
тако и престанка биолошког обнављања села. 
 Поред проблема одумирања и старења српског села, 
забрињава и податак да по попису пољопривреде из 2012. године, 
први пут у досадашњим пописима, укупно пољопривредно 
земљиште (3.861.477 ha) заузима мање од половине (49,8%) укупне 
територије Републике Србије (77.592 km2) и да се не користи чак 
424.054 ha или 7,9% укупно расположивог земљишта. Притом, треба 
истаћи чињеницу да се чак 265.858 ha или 62,7% укупног 
некоришћеног пољопривредног земљишта налази на само 960 
пољопривредних газдинстава правних лица и предузетника 
(ПГПЛП), што оповргава уобичајене, а неосноване тврдње да се на 
породичним пољопривредним газдинствима са уситњеним и 
неуређеним поседима налазе највеће површине некоришћеног 
пољопривредног земљишта у Србији7. 
 Фактори смањења и деградације пољопривредног земљишта у 
Републици Србији су: ширење насеља, изградња индустријских, 
енергетских и саобраћајних објеката, водна ерозија (приближно 88% 
укупне површине земљишта изложено је ерозији водом), еолска 
ерозија (ерозија ветром - око 22% територије), заслањивање 
земљишта (у Војводини је заслањено 14% површина), закисељавање 
земљишта (више од четвртине површина), губитак хранљивих 
елемената, хемијско загађење од биоиндустријских извора, 

                                                           
6 „Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041. - Подаци по општинама 
и градовима“, Република Србија, Републички завод за статистику, Београд, 2014. 
год. -  стр. 12-15. 
7
 Шеварлић, М., „Попис пољопривреде 2012. - Пољопривреда у Републици Србији 

– Пољопривредно земљиште“, Република Србија, Републички завод за статистику, 
Београд 2014. год. – стр. 72. 
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механичко збијање земљишта приликом обраде тешким машинама, 
забаривање земљишта, поплаве, губитак плодности и др.)8.  
 Из пољопривреде Србије у периоду 1960–2012. године 
„изузето“ је више од милион хектара коришћеног пољопривредног 
земљишта, што значи да је пољопривреда Србије у 2012. години 
сиромашнија за више од 1/4 укупног коришћеног пољопривредног 
земљишта из 1960. године, што је (по просечној цени од 5.000 
евра/ha) економска штета од више милијарди евра. Све ово указује 
на неодговорно и расипничко понашање према најдрагоценијем 
природном ресурсу чије очување је од суштинског значаја за 
обезбеђивање прехрамбене сигурности становништва. 
 
Табела 3.: Површина и структура коришћења пољопривредног 

земљишта у Србији 1960. и 2012. године 

 
Обрадиво земљиште (КПЗ) 

Свега 
Оранице 
и баште 

Воћњац

и 
Виноград

и Ливаде 

Површина (000 ha), 1960. 4.490 3.597 221 117 556 

Површина (000 ha), 2012. 3.437 2.537 163 22 713 

Разлика (000 ha): 2012–
1960. 

-1.053 -1.060 -58 -95 +157 

Индекс (2012/1960*100) 76,55 70,53 73,75 18,80 128,24 

Извор: Шеварлић, М., „Попис пољопривреде 2012. - Пољопривреда у Републици 
Србији – Пољопривредно земљиште“, Република Србија, Републички завод за 

статистику, Београд 2014. год. – стр. 104. 
 
 Тенденција смањења пољопривредног земљишта последица 
је, пре свега, неразумног става данашњих урбаниста који су 
напустили миленијумску традицију да се станишта лоцирају по 
ободима поља и на неплодним падинама и започели праксу 
„окупације“ плодних површина грђевинским (стамбеним, 
индустријским и другим инфраструктурним) објектима, Сем тога, 
добар део пољопривредног земљишта у брдско панинском, 
демографски опустелом подручју испод Саве и Дунава, претворен је 
у шуме, ливаде и пашњаке због мање интензивног начина 
коришћења или је потпуно напуштена његова обрада, те се оно сада 
статистички приказује као НПЗ. 

                                                           
8
 „Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-

2024. Године“, ("сл. гласник рс", бр. 85/2014), - стр. 10. 
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 Земљишта у Републици Србији су веома разноврсна, што је 
резултат велике хетерогености геолошке структуре, климе, 
вегетације и микрофауне. Две трећине пољопривредног земљишта је 
у областима где је захваљујући повољном распореду падавина гајење 
усева могуће преко 200 дана годишње. Због добрих педолошких 
карактеристика земљишта и приличне заступљености чернозема, 
гајњача, смонице, ритских црница, као и богатих водних ресурса и 
умерено континенталне климе, Србија има велики пољопривредни 
потенцијал за производњу разноврсних пољопривредних производа. 
Но квалитетно земљиште је неравномерно распоређено у корист АП 
Војводине – у којој чак 91% земљишта припада земљиштима 
погодним за обраду (бонитетне класе од I – IV) док је њихова 
заступљеност на подручју Централне Србије свега 38,1%. Чињеница 
да се на подручју Централне Србије налази чак 95,0% укупне 
површине земљишта које припада V до VIII бонитетној класи, тј. 
земљишу са мањим производним потенцијалом и непогодним за 
обраду објашњава и високу заступљеност некоришћеног 
пољопривредног земљишта на том подручју, пре свега у Региону 
Јужне и Источне Србије где се налази чак 198.445 ha (од 424.054 
укупно НПЗ), што чини 16,8% од укупно расположивог земљишта 
Републике Србије9.  
 У структури коришћеног пољопривредног земљишта 
доминирају оранице  и баште, које заузимају 73,8% укупног КПЗ и 
на којима се највећим делом узгаја жито (58,2%), затим, 
индустријско биље (13,2%), повртно биље (7,8%) и крмно биље 
(13,4%)10. Воћњаци заузимају свега 4,75% или 163.310 ha, а 
виногради тек 0,64% или 22.150 ha обрадивог, тј. КПЗ. Ово је 
прилично неповољна структура биљне производње с обзиром на 
земљишне потенцијале, те би у будућности требало смањивати 
укупне површине под ратарским усевима, повећавати површине под 
индустријским (шећерном репом, сунцоккретом, уљаном репицом и 
сојом) и крмним биљем, поврћем, воћњацима, виноградима и 
ливадама, радити на повећавању приноса по јединици капацитета уз 
смањење њихове варијабилности, као и на побољшању асортимана и 
сортимента производње и квалитета производа, примени нове 
технологије, повећању коришћења система за наводњавање и 
заливање, а све у циљу удовољавања захтевима домаћег и страног 
тржишта. О хитности предузимања мера у области ратарске 
                                                           
9
 Шеварлић, М., „Попис пољопривреде 2012. - Пољопривреда у Републици Србији 

– Пољопривредно земљиште“, Република Србија, Републички завод за статистику, 
Београд 2014. Год. – стр. 100. 
10 „Статистички годишњак Републике Србије 2014“ – стр 219 
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производње најбоље говори податак да ПГ у Србији поседују 
410.894 двоосовинска и 186.922 једноосовинска трактора. и 20.453 
житних комбајна и комбајна за бербу воћа и грожђа. Просечна 
старост трактора према подацима из 2010. године била је 17,4 
године, док је више од 50% комбајна просечне старости од 15 до 20 
година

11.  
 У укупној вредности пољопривредне производње доминира 
биљна производња, док је 2012. године сточарска производња 
учествовала са 38,1%. Иначе, 50% сточарске производње у односу на 
укупну пољопривредну производњу је доња граница одрживости. 
Пољопривредна газдинства су исте године узгајала: 908.990 говеда, 
3.403.288 свиња, 1.729.278 оваца, 235.576 коза, 26.627.308 живине и 
673.651 пчелиње друштво. У Србији се чак 77,5% пољопривредних 
газдинстава бави сточарском производњом. Међу 489.364 
пољопривредна газдинства са сточарском производњом чак 99,9% 
јесу породична пољопривредна газдинства, која у просеку имају три 
условна грла. У структури пољопривредника - носилаца газдинстава 
са сточарском производњом, њих 2/3 је своје знање стекло кроз 
праксу и има завршену највише основну школу. Свега 1/3 
газдинстава има наследника, а старосна структура је нарочито 
неповољна у региону Србија – југ.  
 Када је реч о објектима који се користе у пољопривредној 
производњи, њихов број, смештајни капацитетеи и % 
искоришћености капацитета дат је у Табели 4. 

 
Табела 4.: Искоришћеност капацитета објеката који се користе у 

пољопривреди 2012. године 

Р.б. Врста објекта 
Број 

објеката 
Смештајни 
капацитети 

% 
искоришћеност

и капацитета 
1. Објекти за смештај говеда  340.377 2.557.926 36% 
2. Објекти за смештај свиња 507.031 7.025.648 46% 

3. 
Објекти за смештај кока 
носиља 

305.427 26.753.051 64% 

4. Хладњаче 2.162 970.463 m³ 70% 
5. Сушаре 10.539 459.070 m³ 84% 
6. Стакленици 898 1.293.437 m² 32% 
7. Пластеници 101.492 24.436.326 m² 97% 

Извор: Радивојевић, Д., (2014.) „Попис пољопривреде 2012 - Пољопривреда у 
Републици Србији - Пољопривредна механизација, опрема и објекти“, Република 

Србија, Републички завод за статистику, Београд, - стр. 95-137. 
                                                           
11

 Радивојевић, Д., „Попис пољопривреде 2012 - Пољопривреда у Републици 
Србији - Пољопривредна механизација, опрема и објекти“, Република Србија, 
Републички завод за статистику, Београд 2014. год. – стр. 16 
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3. УТИЦАЈИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ НА ПОСЕДОВНУ И 
ВЛАСНИЧКУ СТРУКТУРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ГАЗДИНСТАВА (ПГ) 
 

 Иначе, у Србији према резултатима Пописа пољопривреде 
2012, постоји укупно 631.522 пољопривредна газдинства, од чега су 
628.522 (99,52%) породична пољопривредна газдинства (ППГ), а 
3.000 (0,48%) пољопривредна газдинства правних лица и 
предузетника (ПГПЛП). Од укупно 631.552 пољопривредна 
газдинства  свега 810 газдинстава (763 ППГ и 47 ПГПЛП) или 0,13% 
немају властито и/или закупљено расположиво земљиште – већ су 
пописани на основу неког другог услова (минимални број стоке, 
живине, пчела итд.). У структури расположивог земљишта свих 
пољопривредних газдинстава доминира властито земљиште, које 
обухвата 4.691.899 ha или 87,8% укупно расположивог земљишта и 
чини 60,5% укупне територије Србије. Разлику до укупне површине 
расположивог земљишта (5.346.597) чини „нето“ закупљено 
земљиште (654.698 ha).  
 Од укупно расположивог властитог земљишта (4.691.899 ha) 
ППГ припада 2.825.752 ha или 60,23%, док ПГПЛП припада 
1.866.147 ha (39,77%). Дакле, 0,48% ПГПЛП поседује скоро 40% 
укупно расположивог земљишта. Из овога произилази да је просечна 
површина поседа ППГ исказана у расположивом земљишту 5,64 ha, а 
просечна величина поседа ПГПЛП 612,33 ha (108,6 пута већа од 
поседа ППГ). 
 Сем тога, Република Србија има на располагању око 910.000 
ha државног пољопривредног земљишта, од чега добар део није 
могуће давати у закуп или на коришћење по другим основама због 
тога што то земљиште чине утрине и пашњаци који су враћени 
селима на коришћење или чињенично стање о промени намене 
коришћења тог земљишта (земљиште под шумом, путевима, 
грађевинским и водопривредним објектима и др.) још није 
промењено у катастру непокретности, или што су то  површине у 
поступку реституције или површине које се изузимају из поступка 
укључивања у програме јединица локалне самоуправе о давању 
државног пољопривредног земљишта у закуп због привремених мера 
судова, одлука владе и сл. 
 Из табеле се може видети да се доминантних 77,4% ПГ 
(478.860) бави пољопривредном производњом на малим и разуђеним 
парцелама (до 5 ha) и да таква домаћинства имају у поседу тек 25,0% 
или 860.099 ha од укупне површине КПЗ. Газдинства, пак, са већим 
поседом (преко 50 ha), која чине непун 1% укупног броја газдинстава 
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имају на располагању 32,82% или 1.128.258 ha укупно коришћеног 
пољопривредног земљишта. Исто тако, може се приметити да 
породичних пољопривредних газдинстава (ППГ) има укупно 628.552 
што чини 99,52% од укупног броја газдинстава и да она имају у 
поседу 2.825.068 ha или 82,19% укупно коришћеног пољопривредног 
земљишта, али да је просечна површина поседа КПЗ веома мала и 
износи 4,49 ha, док пољопривредна газдинства правних лица и 
предузетника (ПГПЛП) минорна по броју (само 3000 газдинстава 
или свега 0,48% укупног броја свих пољопривредних газдинстава) 
поседују значајних 17,81% или 601.179 ha укупно КПЗ, што чини 
просечних 204,12 ha КПЗ по поседу, због чега за њих можемо рећи 
да представљају значајне производно-економске субјекте у 
пољопривреди Србије.  
 
Табела 5.: Структура пољопривредних газдинстава у Србији 

према величини поседа КПЗ у 2012. години 

Извор: Шеварлић, М., „Попис пољопривреде 2012. - Пољопривреда у Републици 
Србији – Пољопривредно земљиште“, Република Србија, Републички завод за 

статистику, Београд 2014. год. – стр. 121. (подаци прилагођени раду) 
 
 Пописом пољопривреде из 2012. године први пут после II 
светског рата у Србији је забележен значајан број породичних 
пољопривредних газдинстава (5.616) и у групама које су раније биле 
резервисане искључиво за газдинства правних лица (државна и 
друштвена пољопривредна предузећа и земљорадничке задруге), са 
производно респектабилним поседима већим од 50 ha. Међу њима се 
налази 28 ППГ са поседима величине од 500 до 1.000 ha и 5 ППГ са 
величином поседа од, до пре само једне деценије непојмљивих, 1.000 

Показатељи Укупно 
Без 
земље 

До 2 ha Од 2-5 ha Од 5 - 10 
Од 10-50 

ha 
Преко 50 

ha 

Сва ПГ 

Број 631.552 10.107 293.770 185.090 90.273 46.011 6.301 

% 100,00 1,60 46,52 29,31  14,29 7,29 0,99 
КПЗ 3.437.423 0 264.590 595.509 619.606 829.462 1.128.258 
% 100,00 0,00 7,70 17,32 18,03 24,13 32,82 

ППГ 

Број 628.552 9.411 293.016 184.791 90.088 45.630 5.616 

% 100,00 1,5 46,62 29,40 14,33 7,26 0,89 
КПЗ 2.825.068 0 264.016 594.578 618.321 821.074 527.079 
% 100,00 0,00 9,35 21,05 21,89 29,06 18,66 

ПГПЛП 

Број 3.000 696 754 299 185 381 685 

% 100,00 23,20 25,13 9,97 6,17 12,70 22,83 
КПЗ 612.355 0 574 932 1.284 8.387 601.179 
% 100,00 0,00 0,09 0,15 0,21 1,37 98,17 
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- 2500 ha. Такође, овим пописом је забележено и 12 ПГПЛП са 
поседом КПЗ већим од 5.000  ha, која располажу са чак 104.381 ha 

 
Табела  6.: Место Србије у односу на остале земље ЕУ по 

површини КПЗ, броју и структури ПГ по величини поседа 2010. 
год.  

Р.б. 
Земља 

КПЗ 
(000ha) 

Број 
ПГ 

0 ha 
0 

do2 
2 do 
10 

Od 
10 do 

50 

Више 
од 50 

КПЗ  
ha/ПГ 

1. Француска 27.837,30 516 1,8 12,9 21,2 26,9 37,2 53,9 
2. Шпанија 23.752,70 990 2,3 27,3 37,9 22,1 10,5 24 

3. 
Уједињено 
Краљевство 

16.881,70 187 2,2 2,4 18,7 38 38,7 90,4 

4. Немачка 16.704,00 299 0,5 4,8 19,7 46,5 28,5 55,8 
5. Пољска 14.447,30 1,507 0,5 23,6 53,3 20,8 1,8 9,6 
6. Румунија 13.306,10 3,859 3,5 70,8 23,6 1,6 0,5 3,4 
7. Италија 12.856,10 1,621 0,3 50,6 33,6 12,8 2,8 7,9 
8. Грчка 5.177,50 723 0,9 50,8 37,6 9,8 1 7,2 
9. Ирска 4.991,40 140 0,1 1,6 16,5 63,6 18,2 35,7 
10. Мађарска 4.686,30 577 7,4 71,6 12,6 6 2,4 8,1 
11. Бугарска 4.475,50 370 3,5 79,6 11,1 3,5 2,3 12,1 
12. Португалија 3.668,20 305 0,5 49,9 36,1 10,1 3,4 12 

13. 
Чешка 
Република 

3.483,50 23 1,3 8,7 23,8 36,4 29,9 152,4 

 Србија 3.437,42 632 1,6 46,5 43,6 7,3 1,0 5,4 
14. Шведска 3.066,30 71 1 0,8 33 41,3 23,9 43,1 
15. Аустрија 2.878,20 150 0,7 10,8 37,8 43,2 7,5 19,2 
16. Литванија 2.742,60 200 0,1 16,2 62,4 17 4,3 13,7 
17. Данска 2.646,90 42 3,8 1,2 21,4 40,4 33,3 62,9 
18. Финска 2.291,00 64 0,6 2,3 19,3 54,9 23 35,9 
19. Словачка 1.895,50 24 3 35,7 36,6 12,5 12,2 77,5 
20. Холандија 1.872,40 72 2,4 11,1 29,4 41,5 15,7 25,9 
21. Летонија 1.796,30 83 0,4 11,5 49,2 32,5 6,4 21,5 
22. Белгија 1.358,00 43 2,2 10 22,5 44,3 21,1 31,7 
23. Хрватска 1.316,00 233 0,1 52,5 36,7 9,3 1,3 5,6 
24. Естонија 949,9 20 0,8 11,3 42,4 31,2 14,3 48 
25. Словенија 482,7 75 0,3 27,2 56,7 15,2 0,6 6,5 
26. Луксембург 131,1 2 0,9 9,1 17,3 24,1 49,1 59,6 
27. Кипар 118,4 39 1,3 73,9 19,7 4,3 0,9 3 
28. Малта 11,5 13 2,7 86,1 10,8 0,4 0 0,9 

Извор: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 
explained/index.php/File:Distribution_of_holdings_by_size_class_(utilised_agricultural

_area),_2005_and_2010.png 
 
 Из табеле се може закључити да према површини КПЗ 
(3.437.423 ha) којим располаже Србија (што чини 1,97% укупне 
површине КПЗ ЕУ-28), нашој земљи припада 14. место у Европи. По 
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броју ПГ (631.522 ПГ), која чине значајних 5,16% укупног броја 
фарми у ЕУ, наша земља заузима шесто место (иза Румуније, 
Италије, Пољске, Шпаније и Грчке). Просечна величина поседа у 
Србији (5,44 ha/ПГ) је 2,6 пута мања од просечне величине фарме у 
ЕУ (14,35 ha/ПГ) по чему нашој земљи припада тек 24. место – 
далеко иза лидерске позиције Чешке (125,4 ha/ПГ), а испред свега 
три чланице ЕУ са веома малим фармама (< 5 ha/ПГ: Кипар; 
Румунија и Малта). 
 Ако се узме у обзир чињеница да је 1960. године у Србији 
било регистровано 989.721 индивидуалних/породичних 
пољопривредних газдинстава, може се приметити изразита 
тенденција смањења њиховог укупног броја (за 361.169 газдинстава 
или за 36,5%), што значи да је у анализираном периоду „угашено“ 
више од 1/3 укупног броја породичних пољопривредних газдинстава 
у Србији. Само у периоду од 2002. године, дакле у транзиционом 
периоду тај број се смањио за чак 150.339, с обзиром да је 2002. 
године било регистровано укупно 778.891 ППГ. То значи да је у том 
периоду „нестало“ свако пето породично газдинство, и то углавном 
оно које је било мање површине и које је припадало старачким 
домаћинствима. Овакве промене по обиму и интензитету у тако 
кратком временском периоду нису забележене у претходној домаћој, 
као ни европској, ни светској историји чак ни у време епидемија 
болести огромних размера или великих ратних сукоба.  
 Када се посматра подручје Централне Србије и Војводине, 
макрорегионалне тенденције су међусобно супротне: на подручју 
Централне Србије у периоду од 1960. – 2012. године забележено је 
смањење површине коришћеног земљишта на породичним 
газдинствима за чак 1.611.396 ha или 49,4% у односу на 1960. 
годину, док је у Војводини испољена тенденција повећања 
расположиве површине земљишта породичних газдинстава за 94.964 
ha или за 8,8%. Истовремено, у Централној Србији је значајно 
смањена површина по породичном газдинству са 4,78 ha у 1960. 
години на 3,42 ha  у 2012., док је у Војводини изразито повећана 
површина по породичном газдинству са 3,51 ha на 8,05 ha или за чак 
4,54 ha односно за 2,3 пута. 12. Ово указује на то да се у Централној 
Србији манифестују изразити процеси пауперизације породичних 
пољопривредних газдинстава (јер се смањује и њихов број и 
површина по породичном газдинству), док се у Војводини 
испољавају процеси „фармеризације“, што потврђује значајно 
                                                           
12

 Шеварлић, М., „Попис пољопривреде 2012. - Пољопривреда у Републици Србији 
– Пољопривредно земљиште“, Република Србија, Републички завод за статистику, 
Београд 2014. Год – стр. 129- 130. 
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смањење и броја газдинстава и величине поседа код свих поседовних 
група малих и средњих газдинстава (до 10 ha) – која у 2012. години 
чине чак 82,7% укупног броја газдинстава која располажу са свега 
23,0% укупне површине коришћеног земљишта, уз истовремено 
повећање броја газдинстава свих већих поседовних група (преко 10 
ha) – која чине само 17,3% укупног броја газдинстава, а имају на 
располагању чак 77,0% укупне површине коришћеног земљишта, 
при чему је један број њих достигао размере и америчких фарми (са 
поседом до 2.500 ha). 
 Ове промене у Војводини нису само последица 
„фармеризације“ дела најбогатијих и пољопривреди окренутих 
војвођанских сељака, већ се они пре могу сматрати „транзиционим 
добитницима“ који су искористили ad hoc предузимане мере, које су 
углавном биле у „функцији“ бројних и честих предизборних 
кампања. као и лобистички издејствоване моделе субвенционисања 
по хектару, по којима је 3/4 ППГ губило право на субвенције, а који 
су већим и богатијим ПГ омогућавали присвајање средстава из 
аграрног буџета у вишемилионским износима сваке године.  
 Што се тиче ПГПЛП може се рећи да, с обзиром на бројне и 
разноврсне власничке, организационе и правно-статусне промене: 
приватизације, реституције и стечајеве, интеграције и 
дезинтеграције, оснивања и укидања, пољопривредних предузећа и 
пољопривредно-индустријских комбината, основних, радних и 
сложених организација удруженог рада, основних и радних 
организација коопераната; основних задружних организација, 
задруга и сложених земљорадничких задруга, акционарских 
друштава, друштава ограничене одговорности, ортачких друштава, 
командитних друшатва, предузетника, установа, јавних предузећа, 
војних економија и сл., и њихове трансформације по различитим 
уставним и законским основама,  упоредна анализа поседовне 
структуре свих газдинстава правних лица и предузетника у периоду 
1960–2012. године практично није могућа.   
 У сваком случају може се рећи да је за њих, у читавом 
транзиционом периоду, својствен процес приватизације. Но, 
чињеница је да приватизацијом пољопривредних предузећа није 
законито решен статус пољопривредног земљишта, што је последица 
нејасног дефинисања законских прописа у погледу својине 
земљишта, тако да су многа пољопривредна предузећа 
приватизована, а да претходно није решено питање титулара над 
пољопривредним земљиштем, што је било отежано због 

вишедеценијског мењања облика својине земљишта и претварање из 
државне у друштвену и обрнуто, као и неразјашњеног статуса 
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задружног земљишта. Законом о приватизацији ("Сл. гласник РС", 
бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - др. закон и 
30/2010 - др. закон) предвиђен је и детаљно регулисан начин и 
поступак промена облика друштвене својине, односно друштвеног 
капитала у друге облике својине, иако је у то време још био на снази 
Устав из 1990. године којим је држава јемчила четири облика 
својине: друштвену, државну, приватну и задружну, њихову 
равноправност и једнаку правну заштиту, што говори у прилог 
чињеници да су приватизације из тог периода противуставне. Таква 
ситуација омогућила је привилегованим појединцима да располажу 
пољопривредним земљиштем по ниским ценама што је 
представљало велики подстицај за корупцију. 
 Сем тога, сагласно Закону о приватизацији, промена облика 
друштвене својине у приватну врши се продајом капитала. У смислу 
члана 44. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 
36/2011 и 99/2011) капитал друштва представља разлику између 
укупне вредности имовине и укупних обавеза друштва. Према томе, 
када се продаје капитал у исти улази вредност свих непокретности 
(земљишта и објеката) субјекта приватизације. Приватизацијом 
пољопривредних предузећа и комбината продавани су објекти, а 
вредност земљишта исказивана је нулом, јер није улазила у процену 
вредности фирме. То је значило да је субјект приватизације имао 
само право коришћења на предметном земљишту и да својина није 
могла бити у промету. Но, купци пољопривредних предузећа и 
комбината су након приватизације у Катастру непокретности на 
основу купопродајних уговора и потврда Агенције о плаћеној цени 
вршили промену облика својине из јавне и задружне у приватну 
својину. 
 Исто тако, Агенција за приватизацију није благовременом 
контролом пратила извршење купопродајних уговора, ни 
предузимала мере заштите имовине субјеката приватизације, што је 
довело до пропасти тих друштава, незадовољства њихових радника, 
умањења њихове имовине,  гашења свих или неких делова друштва, 
те раскидања уговора, али тек када је имовина субјекта 
приватизације потпуно девастирана. Све ово указује да је 
приватизација пољопривредних предузећа и комбината омогућила 
привилегованим појединцима стицање некретнина, нарочито 
земљишта под изузетно повољним условима13. 

                                                           
13

 „Извештај  о државном и задружном земљишту у поступку приватизације“, 050-
72 број:46-00-7772/2012, Савет за борбу против корупције, Београд, 2012. год. – 
стр. 3.             
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 Испоставило се да приватизација ораница представља 
осмишљену пљачку уз помоћ државе. Данашњи српски 
велепоседници имају знатно веће поседе него што су их у Војводини, 
уочи Другог светског рата, имале породице Дунђерски, Котек и 
Фернбах. Оне су заједно поседовале око 11.200 хектара (прва 4.900, 
друга 3.800, трећа 2.500).14

 Све то није ни половина онога што данас 
има само један  од четворице највећих српских газда, рецимо Ђорђије 
Ницовић, власник ,,Ирва групе’’, који поседује близу 30.000 ha, 
Мирослав Мишковић, власник ,,Делте’’, са 25.000 ha, Миодраг 
Костић власника ,,МК Комерца’’ који у Србији поседује 24.000 ha и 
Петар Матијевић, власник Индустрије меса ,,Матијевић’’ - са 16.000 
ha. Поседи ових газда су и већи када се томе дода земљиште које су 
куповали чланови њихових породица, као и њихови блиски 
сарадници

15. 
 Што се ситуације у задругарству Србије тиче, може се рећи да 
је у периоду од 2010. до 2012. године од укупно 1.934 ЗЗ 
ликвидирано 736 или чак 38,1% и то апсолутно и релативно већи 
број ЗЗ на територији централне Србије (494 задруге или 44,6% од 
укупно 1.107 задругa) него у АП Војводини (242 задруге или 29,3% 
од укупно 827 задруга). Ово због тога што у периоду од доношења 
два закона о претварању друштвене својине у друге облике својине 
(1991, 1992) задруге у правном промету нису могле слободно да 
располажу пољопривредним земљиштем и другом „својом“  
имовином, односно да ту имовину стављају под хипотеку, продају, 
мењају и друго, због чега су, у односу на друге привредне субјекте, 
биле у немогућности да економски равноправно учествују у  
пољопривредној производњи и на тржишту пољопривредно-
прехрамбених  производа, те често доспевале у блокаде, чак и у 
периоду после 2006. године од када друштвена својина не постоји ни 
у Уставу Републике Србије. Будући да у таквом пословном 
амбијенту дуготрајно нису биле у стању да плаћају доспеле обавезе, 
по доношењу Закона о стечају 2009. године, убрзано је ликвидирано 
тих 736 задруга, као и два регионална задружна савеза са седиштима 
у подручјима са надпросечним производним потенцијалима за развој 
пољопривреде (Сремска Митровица, 2011. и Јагодина, 2012. године). 
Иако су поједине одредбе Закона о стечају (одредба члана 13. став 3. 
и чланова од 150. до 154. предметног Закона о стечају, који се односе 

                                                           
14 Гулан, Б., “Приватизација у аграру: чија је наша земља?“ 
http://www.politika.rs/rubrike/Komentari/Privatizacija-u-agraru-cija-je-nasa-
zemlja.sr.html 
15

 Гулан, Б., „Ко обрађује српску земљу?“, 
http://www.agropress.org.rs/tekstovi/13675.html (преузето са сајта 08.10.2015.) 
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на посебан поступак у случају дуготрајне неспособности за плаћање)  
проглашене неуставним, услед чега су и ликвидације ЗЗ биле 
неуставне, имовина свих 736 задруга ликвидираних у периоду од 
2009. до средине 2012. године која је преостала по покрићу трошкова 
стечајног поступка, уместо да се стави на располагање територијално 
надлежним задружним савезима за оснивање нових или јачање 
постојећих задруга на том подручју, пренета Дирекцији за имовину 
Републике Србије (члан 13. став 3., Закона о стечају 2009), чиме је 
фактички извршено „подржављење“ задружне имовине16. За ово, 
наравно, нико није преузео ни сносио политичку и правну 
одговорност, нити је било шта урађено по питању обештећења тако 
великог броја ЗЗ и задругара.  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 Из свега до сада реченог може се закључити да у Србији 
влада заблуда да је домаћа пољопривреда сигурна и јака, те као таква 
наша највећа развојна шанса. Ово уверење произилази из чињенице 
да имамо повољне агрометеоролошке улове, плодну земљу и 
повољну климу, квалитетан кадар, јаке пољопривредне факултете и 
институте и вековну традицију сеоског газдинства, као и из 
чињенице да пољопривреда остварује релативно високо учешће у 
стварању укупне БДВ (11,4% у 2013. години), да запошљава 492.000 
радника, што чини 21,3% укупно запослених и да редовно остварује 
суфиците у спољнотрговинској размени.    
 Међутим, реалност је, нажалост, сасвим другачија. Српска 
пољопривреда данас није у стању ни сама себе да одржава, а 
нарочито не да буде замајац привредног развоја. Просечан српски 
сељак има 59 година, једну краву, три свиње и 20 кокошака,  
необразован је, пољопривредна знања стиче кроз искуство и притом 
обрађује земљу величине пет хектара трактором старијим од 10 
година. 
 Из рада се види су највећи проблеми српског села: 1) 
депопулација, старење и одумирање села, 2) губитак значајних 
површина КПЗ, 3) неодржива структура пољопривредне производње 
у погледу односа биљна/сточарска производња, 4) неповољна 
структура биљне производње, коју карактерише доминација 
производње житарица у односу на индустријско биље, воће и 
поврће. 5) неискоришћени капацитети објеката који се користе у 
                                                           
16 Шеварлић,М.М. (2014.) “Анализа стања и правци развоја земљорадничког 
задругарства у Србији“, зборник радова са научног скупа „Перспективе развоја 
села“, одржаног 17–18. aприла 2013., Београд - стр. 203-205. 
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пољопривредној производњи, 6) застарела и економски израубована 
механизација, 7) лоше приватизације, 8) уништено задругарство, 9) 
пољопривредни произвођљчи који немају формално пољопривредно 
образовање.  
 Сем тога пољопривредна производња је ектензивна, са малим 
процентом наводњаваних површина, недовољном применом 
агротехничких мера, неизбалансираном исхраном стоке, те је као 
таква изложена јаком утицају временских (не)прилика, што има за 
последицу значајне флуктуације обима пољопривредне производње 
од године до године (суша 2012., поплаве 2014. год.). 
 Домаћа индустрија пољопривредне механизације и 
минералних ђубрива, као и пољопривредни институти, неуспешно су 
приватизовани, што је изазвало пад њихове производње, те високу 
зависност наше пољопривреде од увоза, када је реч о 
пољопривредним инпутима. С друге стране, уситњена газдинстава 
која се баве сваштарском производњом тешко се могу укључити у 
пољопривредно прехрамбене ланце, јер не могу одговорити 
њиховим сложеним захтевима у погледу количине, квалитета, цена и 
рокова испоруке. Стога је неопходно јаче интегрисање и 
удруживање примарних произвођача како би повећали своје 
капацитете за лобирање и побољшали своје преговарачке позиције у 
односу на откупљиваче и прерађиваче. 
 Оно што највише забрињава када је реч о српском аграру 
јесте чињеница да су наши преговарачи направили неповратну 
грешку приликом потписивања Споразума о стабилизацији и 
придруживању ЕУ и неразумно прихватили одредбу којом је 
предвиђено да грађани и компаније из европских земаља могу без 
икаквих услова куповати српску земљу од 1. септембра 2017. године. 
Не треба сумњати да ће остарео, хронично исцрпљиван и од државе 
пуно пута изигран и одавно већ маргинализован, српски сељак 
продавати ту своју земљу странцима по нереално ниским ценама.  
 Све ово, као и неразвијена саобраћајна и комунална 
инфраструктура у селима, недостатак агробанкара и банкарски 
системи неприлагођени за кредитирање пољопривреде, недовољно 
субвенционисање и регресирање пољопривредне производње, 
неадекватно решено питање здравственог, пензионог и инвалидског 
осигурања пољопривредника, запостављање друштвено-економског 
и културног развоја села, затварање сеоских школа, указује на то да 
је највећи проблем српске пољопривреде, у ствари, неодговоран 
однос државе и одсуство сваке политичке воље да се ова, за село, 
суштински важна питања реше на квалитетан и системски начин. 
Проблеми у аграру годинама су се гомилали, министри 
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пољопривреде су се смењивали, стратегије су се доносиле и остајале 
мртво слово на папиру, мере су предузимане неплански и без јасне 
визијете се однос државе према овој стратешки важној грани 
привреде једном речју може описати као континуитет у 
дисконтинуитету. 
 Очигледно је да је неопходна једна озбиљна аграрна реформа, 
али да би се она спровела неопходна је одговорна и некорумпирана 
државна управа, значајна финансијска средства и организовани 
пољопривредници. То значи да тренутно у Србији не постоје услови 
за њено спровођење. Но и свако њено одлагање може имати кобне 
последице по опстанак српске привреде. 
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Сажетак: Чланство Републике Србије у Европској унији је стратешки циљ и 
спољнополитички приоритет свих влада Републике Србије од 2000. године до 
данас. Тежња ка остваривању постављеног циља потпомогнута је и вољом 
грађана који су од самог почетка процеса, надпловичном већином, подржавали 
придруживање Србије европској породици народа. Међутим, држава Србија 
никада није подстицала широку дебату о предностима и потенцијалним 
недостацима чланства Србије у Европској унији. Оно је утемељено као неупитно, 
а сваки покушај провере односа трошкова и користи (цост/бенефит) чланства 
проглашаван је покушајем враћања Србије у деведесете, хаос и безнађе. Политика 
„ безалтерантивности“ европског пута пропраћена је и недостатком стручних 
анализа о ваљаности алтернатива Европској унији.  У наведеним чињеницама 
проналазимо научну, али и друштвену оправданост предузимању истраживања о, 
пре свега, постојању алтернатива „ Европи“, а затим и њиховој остваривости. 
Аутори у овом раду приказују резултате економске анализе стратешког 
окретања Србије ка два, међусобно неискључујућа смера спољних економских 
односа: а) појачана економска сарадња и подстицање страних директних 
инвестиција из држава BRICS-а; б) приступање Србије Европском економском 
простору (Еуропеан Ецономиц Ареа). Настојаће да у раду одговоре на два 
средишна питања: да ли је окретање државама BRICS-а (Бразил, Руссиа, Индиа, 
Цхина, Соутх Африца) ваљана алтернатива европском путу Србије? Друго, да ли 
би припадност Србије Европском економском простору омогућила економске 
користи налик оним у политичко-економском чланству у Европској унији? 
Непознавање BRICS-а и потреба објашњења природе ове мултилатералне 
платформе за дијалог и сарадњу, намеће понуду одговора на корективна питања 
шта, заправо BRICS јесте и које су области сарадње држава учесница. Генеза и 
садашње стање Европског економског простора биће такође објашњени у 
служби бољег разумевања позиције Србије према овом институционалном 
аранжману европских држава. Основни циљ рада је аналитичка провера 
економске (не)оправданости одустајања Србије од европског пута, уз нарочит 
осврт на постојећи ниво економских активности земаља BRICS-а на српском 
тржишту и Србије на тржишту Европског економског простора. 
Кључне речи: Република Србија, Европска унија, BRICS, Европски економски 
простор, спољна политика, економска анализа. 
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Abstract: The main strategic goal and foreign policy priority of Republic of Serbia, from 
2000 onwards, is membership of the European Union. Striving to achieve the set 
objective was strongly supported by majority of Serbian citizens. However, Serbia has 
never encouraged broad internal discussion about potential advantages and/or 
disadvantages of thus established state policy. Even a attempt to check costs and benefits 
of membership of EU is sharply proclaimed as a regress of Serbia to nineties, chaos and 
hopelessness. "Non-alternatives" policy of european path is as a rule accompanied by 
the lack of expert analysis on validity of EU alternatives. We find, in above written facts, 
scientific and social justification also of undertaking research on, primarily, the 
existence of alternative for "Europe", and then their feasibility in Serbian context. The 
authors of this paper presents the results of the economic analysis of strategic shift of 
Serbia towards two mutually overlapping directions of external economic relations: a) 
Increased economic cooperation and foreign direct investment from BRICS countries; b) 
Serbia's accession to the European Economic Area. The paper examines two focal 
questions: Is it shifting to BRICS countries a valid alternative to european path of 
Serbia? Second, whether Serbian prospective membership of European Economic Area 
provides economic benefits, similar to those in political and economic membership in 
EU. Intellectual ignorance of the BRICS and the need of explanation of this multilateral 
diplomatic process, imposes answers on two corrective questions: what is BRICS 
acctualy and what are the areas of their cooperation. The genesis and the current state 
of the European Economic Area will also be explained in order to obtain better 
understanding of the Serbian position towards that institutional arrangement. Finally, 
the main goal of the research is to check is it justified for Serbia to give up its european 
path, bearing in mind offered and analyzed alternatives. 
Key words: Republic of Serbia, European Union, BRICS, European Economic Area, 
foreign policy, economic analysis. 
 

УВОД 
 
 Србија од демократских промена 2000. године настоји да 
постане део европске породице народа и ступи у чланство Европске 
уније. Готово пуних петнаест година подршка различитих државних 
администрацијама европском путу Србије није довођена у питање.3 
Иако однос Србије и Европске уније карактеришу и периодчне кризе, 
придруживање Србије Европској уније није губило статус 
стратешког приоритета и кључног циља спољне политике државе. 
Ситуација није битно другачија ни данас. На званичном интернет 
порталу Министарства спољних послова Републике Србије, али и 

                                                             
3 Ваља навести да је у периоду од проглашења независности Косова* (17.02.2008.) 
до формирања нове Владе на челу са Мирком Цветковићем (07.07.2008.) дошло 
„захлађења односа“ између Србије и Европске уније, као и да је процес европске 
интеграције Србије година био успорен због недовољне сарадње са Међународним 
кривичним трибуналом за бившу Југославију (ICTY). Међутим, европски пут све 
до данас није напуштен.  
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изјавама званичника, недвосмислено се потврђује да је „чланство у 
ЕУ први спољнополитички приоритет Републике Србије“.4  

Политику придруживања Србије Европској унији пратила је и 
више или мање снажна воља грађана, али је она увек била 
надполовична. Иако је подршка услед неслагања са једним бројем 
чланица по питању признања Косова* и „предугим“ чекањем на 
помак у процесу европске интеграције, годинама бележила пад, 
почетком 2014. поново је забележен раст. Раст бележи и подршка 
грађана реформама потребним за придруживање ЕУ, а у јавности све 
значајније бивају теме као што су борба против корупције и 
унапређивање економског положаја грађана.  
 Европски пут Србије отпочиње недуго по демократским 
променама, кроз интезивирање политичке сарадње (2001) и 
одржавање састанака Заједничке консултативне радне групе (2002) 
чији је примарни задатак био да провери стање у правосуђу, 
економији, унутрашњим пословима и другим областима и начини 
поређење са критеријумима потребним за ступање у чланство. 
Годину дана касније је успостављен и нови, амбициознији 
механизам – Унапређени дијалог за сарадњу. Услед неуспеха 
формирања јединственог тржишта Србије и Црне Горе, али и 
неуједначене сарадње са Међународним кривичним трибуналом за 
бившу Југославију (ICTY), ЕУ усваја за Србију и Црну Гору 
механизам преговора на два колосека. Тек 2008. године Србија 
потписује Споразум о стабилизацији и придруживању који ступа на 
снагу пет година касније. Србија постаје кандидат за чланство 2012. 
године, а почетком 2014. одржана је прва међувладина конференција 
којом формално отпочиње процес политичких преговора Србије и 
ЕУ. На отварање првих преговарачких поглавља се још увек чека. 
 Већ смо напоменули да је придруживање Србије Европској 
унији постављено као „безалтернативно“, а да је сваки покушај 
процене трошкова и користи европског пута дочекан са подозрењем 
и сумњом у намере особе или организације која такав покушај чини. 
Истини на вољу, ни заговарачи „алтернативних идеја“ нису били 
превише упорни и креативни да своје идеје прикажу на одговарајући 
начин. Једну од идеја изнео је професор Борис Беговић са Правног 
факултета Универзитета у Београду, настојећи да истакне предности 
учешћа у Европском економском простору (Еуропеан Ецономиц 

                                                             
4  Министарство спољних послова Републике Србије, Доступно преко: 
http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/spoljna-politika/eu/rep-srbija-eu?lang=cyr, 
(Приступљено: 14.09.2015.) 
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Ареа), наместо чланству у Европској унији.5 Предлози су ишли и у 
правцу чланства у Евроазијској економској унији (Еуроасиан 
Ецономиц Унион), чији је процес успостављања отпочео крајем маја 
2014. године. Поједини аналитичари истицали су и чланство Србије 
у BRICS-у (Brazil, Russia, India, China i South Africa), као 
алтернативи чланству у Европској унији. Ипак, озбиљније анализе 
провере економске, политичке и вредносне алтернативности 
чланства Србије у ЕУ нису предузете. 
 Полазна идеја нашег истраживања јесте да извршимо анализу 
две алтернативе чланству Србије у Европској унији и одговоримо на 
питање да ли Европска унија има ваљану алтернативу? Такође, 
питање је постављено у правцу окретања Србије државама BRICS-а 
и Европског економског простора, а не учешћу Србије у 
мултилатералном дипломатском процесу BRICS или Европском 
економском простору. Другопоменуто решење је незамисливо, макар 
када је реч о BRICS-у. Наиме, BRICS је сачињен од „сила у 
развоју“ чије економије бележе значајан економски раст почетком 
XXИ века и чије се мишљење чује и уважава на глобалним 
форумима. Србија по економским, политичким, безбедносним, 
географским и демографским карактеристикама не би могла бити ни 
у првих тридесет наредних учесница BRICS-а, чак и када би оваа 
мултилатерална платформа за дијалог и сарадњу желела проширење, 
а тренутно га не жели. Зато ће истраживање ићи у правцу анализе 
економских и политичких аспеката придруживања Србије ЕУ и 
могућности да државе BRICS-а или Европског економског простора 
у овим областима буду алтернатива ЕУ. Такође, нужно је да, због 
непознавања BRICS-а и потребе објашњавања природе овог 
мултилатералног дипломатског процеса, објаснимо шта BRICS 
запрово јесте и које су области у којима Бразил, Русија, Индија, Кина 
и Јужна Африка сарађују. 
 
 

ГЕНЕЗА РАЗВОЈА BRICS: ОД АКРОНИМА ДО 
РЕСПЕКТАБИЛНОГ АКТЕРА СВЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ6 

                                                             
5 Борис Беговић, Србија да одустане од пуног чланства у ЕУ и окрене се новим 
решењима, Доступно преко: http://www.nspm.rs/hronika/boris-begovic-srbija-da-
odustane-od-punog-clanstva-u-eu-i-okrene-se-drugim-resenjima.html, (Приступљено: 
14.06.2015.) 
6  Делови овог поглавља садржани су у мастер раду кандидата Стевана 
Недељковића, под називом „Дипломатске стратегије укључивања Јужне Африке у 
мултилатералну форму Бразила, Русије, Индије и Кине (BRIC)“, одбрањеног на 
Факултету политичких наука Универзитета у Београду 19.10.2012. године. Видети 
у: Стеван Недељковић (2012), Дипломатске стратегије укључивања Јужне Африке 
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 Акроним „BRIC“ сковао је 2001. године економиста „Goldman 
Sachs-a“, Џим О'Нил (Jim O'Neill), у жељи да укаже на запањући раст 
економија Бразила, Русије, Индије и Кине. Није дао јасно одређење 
акронима, већ је то учињено две године касније у истраживању које 
су спровеле његове колеге из корпорације „Goldman Sachs“, које су 
BRICS одредили као: „велике државе у развоју са потенцијалом да, у 
наредних неколико деценија, постану знатно снажније силе у 
светској економији“.7 
 Иницијатива за успостављање мултилатералног форума BRIC, 
а последично и конституисања BRIC (од 2011. BRICS) у форми 
актера светске политике, долази од председника Руске Федерације, 
Владимира Путина, а први састанак министара спољних послова 
Бразила, Русије, Индије и Кине одржан је на маргинама 61. заседања 
Генералне Скупштине Уједињених Нација у Њујорку. Састанком 
министара спољних послова отпочео је процес трансформације 
акронима у мултилатерални форум чији је радни назив самита 
одржаног 2012. године гласио „Партнерство за глобалну стабилност, 
безбедност и просперитет“. 8  Постигнути договор о устаљивању 
праксе састанака министара спољних послова на маргинама 
Генералне Скупштине Уједињених Нација, за поједине ауторе 
представљао је симбол „рађања глобалног форума за нове 
генерације“, 9  док су други били упорни у проналажењу места 
неподударности стратешких опредељења и инсистирали на 
постојању непремостивих разлика међу државама BRIC-а. 

 Први састанак на врху организован је 2009. године у 
Јекатеринбургу (Русија), у јеку глобалне финансијске кризе и кризе 
глобалног управљања. Неефикасни одговори најразвијених држава 
света у предупређивању, а касније и обуздавање финансијске кризе, 
учинили су државе BRIC-а још одлучнијим у намери мењањем 
архитектуре „глобалне владавине“. У том процесу држве BRIC-а не 

                                                                                                                                                      

у мултилатералну форму Бразила, Русије, Индије и Кине (BRIC), мастер теза, 
Београд: Универзитет у Београду Факултет Политичких наука. 
7 Dominic Wilson and Roopa Purushothaman, Dreaming with BRICs, Goldman Sachs, 
Global Economics Paper No. 99, Dostupno preko: http://www.goldmansachs.com/our-
thinking/topics/brics/brics-dream.html, (Pristupljeno: 30.06.2015.). 
8 „Fourth BRICS Summit Declaration: 2012. New Delhi“, Ministry of External Affairs 
(India), Dostupno preko: http://mea.gov.in/mystart.php?id=190019162, (pristupljeno: 
26.06.2015.). 
9 Vadim Lukov (2012), A Global Forum for the New Generation: The Role of the BRICS 
and the Prospects for the Future, BRICS Information Centre, University of Toronto, 
Dostupno preko: http://www.brics.utoronto.ca/analysis/Lukov-Global-Forum.html, 
(Pristupljeno: 27.06.2015.). 
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формирају, како тврде поједини теоретичари, „блок у циљу 
обуздавања доминације Сједињених Америчких Држава“, 10  али 
подсећају да хијерархијски устројени односи „нису више на 
агенди“11 и указују на нужност давања скупних одговора на глобалне 
изазове и проблеме.  
 Након Јекатеринбурга, одржани су годишњи самити у 
Бразилији (Бразил), Санији (Кина) и Њу Делхију (Индија), Дурбану 
(Јужна Африка), Форталези (Бразил) и Уфи (Русија), а број питања и 
проблема за које је било потребно пронаћи удружени одговор се 
проширивао. Увећавао се и број области у којима државе BRIC-а, од 
самита у Санији BRICS-а, успостављале и продубљивале сарадњу 
између државних органа, бизнис група, академских заједница и 
цивилног друштва. На самиту у Санији 2011. године, у друштво 
Бразила, Русије, Индије и Кине бива позвана и Јужна Африка, која 
на поменутом самиту постаје и равноправни учесник. Један од 
исхода сваког од самита је и „заједничка декларација“ у којој се 
износе закључци и предлози за решавање глобалних проблема, а од 
2011. декларације садрже и акциони план чији је сврха учвршћивање 
механизама за спровођење постигнутих договора. 
 Основни циљ који су себи државе BRICS-а поставиле и на 
чијем су остваривању истрајне је измена постојеће архитектуре 
„глобалне владавине“. Државе чије територије скупно чине трећину 
укупне светске површине, становништво преко две петине укупног 
броја људи на планети, а бруто домаћи производ једну петину 
светског бруто домаћег производа, желе да равноправно са другима 
учествују у глобалном управљању и реформисањем „глобалне 
владавине“ учине је подесном времену у коме живимо и променама 
које су обележиле крај двадесетог и почетак двадесет и првог века. 
На том путу инсистирају на изградњи демократичнијег 
међународног поретка, мултилатералном приступу у решавању и 
предупређивању проблема, подизању одговорности свих учесника у 
глобалној арени и продубљивању сарадње унутар држава BRICS-а. 
 Сарадња држава BRICS-а у области економије бележи 
значајан напредак од времена успостављања праксе састанака на 

                                                             
10  Tony Halpin, Brazil, Russia, India and China Form Block to Challenge US 
Dominance, Dostupno preko: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article6514737.ece, 
(Pristupljeno: 26.06.2015.). 
11  Parag Khanna, How's that New World Order Working Out?, Dostupno preko: 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/11/29/hows_that_new_world_order_workin
g_out (Pristupljeno: 27.06.2015.). 
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врху. Само трговина између држава BRICS-а бележи раст од 28%12 
на годишњем нивоу, а државни експерти очекују да ће се тај раст и 
увећати. Сарадња је проширена и у областима енергетске 
безбедности, технолошких иновација, транспорта, финансирању 
инфраструктурних пројеката и другим областима. Праксе 
економских реформи које од 2000. до данас државе BRICS спроводе 
служе као путоказ и модел другим државама у изградњи одрживог 
економског раста, али и државама унутар  групације како да 
унапреде своје економије. „Бразилски модели развоја пољопривреде, 
борбе против сиромаштва и неједнакости, руске пореске реформе и 
стабилизациони фондови, индијско управљање јавним дугом и развој 
приватног предузетништва, кинеска реформа банкарског сектора и 
привлачење страних инвестиција, као и јужно-афрички развој 
друштвеног дијалога и регионалних институција“,13 праксе су, које 
упркос свим различитостима између држава,  проналазе „плодно 
тле“ у свакој од држава BRICS-а и снажно утичу на подизање 
привредног раста. 
  
ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СРБИЈЕ СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ 

И ДРЖАВАМА BRICS-А: УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД 
 

 Географска блискост, али и економска развијеност држава 
Европске уније, опредељујући су фактор у чињеници да трговинска 
размена Србије са државама чланицама Европске уније заузима 
више од 50% укупне трговинске размене Србије са иностранством. 
Најзначајнији трговински партнери Србије су традиционално 
Немачка и Италија, док је седам држава Европске уније међу десет 
најзначајнијих увозника у Србију, а пет држава Европске уније међу 
десет држава у које Србија предоминантно извози. Укупна 
трговинска размена Србије са државама чланицама Европске уније у 
2013. години износила је 62.2%, а евидентан је и раст обима размене 
из године у годину. Иако Србија има потписан Споразум о слободној 
трговини са Руском Федерацијом, укупна размена мања је од 10%. 
Највећи спољно-трговински дефицит у 2013. години, Србија је 
забележила у размени са Руском федерацијом и Кином.14 Бразил, 

                                                             
12  Подаци преузети са портала индијског дневног листа „The Hindu“, 
www.thehindu.com.  
13 Више о успешним праксама држава BRICS-a u: The BRICS Report (2012),  A 
Study of Brazil, Russia, India, China and South Africa with special focus on synergies 
and complementarities, New Delhi: Oxford University Press, pp. 103-160.  
14 “Статистички преглед извоза и увоза у 2013. години”,  Агенција за страна 
улагања и промоцију извоза Републике Србије (СИЕПА), Доступно преко: 
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Индија и Јужна Африка не спадају у значајне трговинске партнере 
Републике Србије. Робна размена између Србије и наведених држава 
од 2001. године до данас није била већа од 150 милиона долара на 
годишњем нивоу, а покривеност увоза извозом била је нижа од 10%. 
Не би требало занемарити чињеницу да је у периоду од 2007. до 2011. 
године увоз Бразила растао приближно 17% годишње, и да 
потражња одређених производа умногоме одговара извозном 
потенцијалу Србије.15 
 

Табела 1.: Робна размена Републике Србије са државама 
чланицама Европске уније и државама BRICS-а од 2011-2013.гoд 

исказана у %  
Увозник 2011. 2012. 2013. 

Европска унија 56% 58,1% 62,2% 
Бразил 0,4% 0,29% 0,26% 
Русија 10% 8,5% 8,2% 
Индија 0,5% 0,47% 0,56% 
Кина 4,6% 4,7% 5,1% 

Јужна Африка / / / 
BRICS 15,5% 13,96% 14,12% 

Извор: „Међународна економска сарадња“, Привредна комора Србије, Доступно 
преко: http://www.pks.rs/MSaradnja.aspx?id=0&, (Приступљено: 30.06.2015.) 

 На основу података о укупној трговинској размени Републике 
Србије са иностранством приметан је раст трговине са државама 
чланицама Европске уније, док је размена са државама BRICS-а у 
стагнацији или опадању. Уколико податке допунимо изузетно 
ниском покривеношћу увоза извозом са државама BRICS-а, 
нарочито Кином са којом Србија има највећи спољно-трговински 
дефицит, намеће се закључак да је тражење „трговинске 
алтернативе“ у овим државама илузорно. Ипак, не мора се полазити 
даље од европског континента, а да ЕУ нађемо алтернативу. Тешко 
је на дужи рок проценити да ли је она боља, или пак гора, али је 
сасвим извесно да алтернатива постоји. 
 Европски економски простор настаје не тако давне 1994. 
године. У јеку евроентузијазма поводом Уговора из Мастрихта којим 
се установљава Европска унија у данашњем, нешто измењеном 
облику и врхунцу ратних дешавања на ободу Европе (Балкану), 

                                                                                                                                                      

http://siepa.gov.rs/sr/index/podrska-izvozu/izvoz-u-brojkama/2013.html#izvozuvoz, 
(Приступљено: 26.06.2015.) 
15  Видети више у: "Информација о могућности извоза српских производа на 
бразилско тржиште", Привредна комора Србије, Одбор за односе са 
иностранством, јул 2012. године, Доступно преко: 
http://www.pks.rs/MSaradnja.aspx?id=1229&p=0&, (Приступљено: 12.08.2015.) 
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економија преузима пимат у европским односима. Уговором о 
европском економском простору, који је у почетној фази окупљао 
тадашњих 12 чланица ЕУ и 6 од 7 чланица ЕФТА (изузев 
Швајцарске)16, а данас интегрише готово читаву Европу у слободан 
економски простор. Економска разједињеност Европе каква је 
постојала у другој половини 20. века коегзистенцијом ЕЕЗ и ЕФТА 
тада је коначно превазиђена. Има ли места Србији у ЕЕА, без 
чланства у ЕУ? Иако се до данашњег дана није се десило приступање 
једне земље Европском економском простору, а да пре тога није 
постала чланица ЕУ, аналитички је замисливо разматрати и ту 
могућност. Три су разлога које издвајамо: а) постојање јаких 
европских економија које су оствариле тај циљ (Норвешка, Исланд); 
б) одсуство снажне политичке димензије економске интеграције у 
ЕЕА која би штетила тренутним државно-политичким проблемима 
Србије; в) постојање извесног степена економских активности 
Србије са земљама које су део ЕЕА, а нису чланице ЕУ. 
 Србија већ годинама настоји да привуче стране директне 
инвестиције које би убрзале раст њене економије и смањиле 
незапосленост. Стране инвестиције у Србији бележе значајнију 
активност од демократски промена 2000. године. Посматрано од 
демократских промена до данас, од двадесет најзначајнијих 
директних инвестиција у Србији, петнаест је дошло из држава 
чланица Европске уније, две из Руске федерације, једна из Норвешке, 
једна из Израела и једна из Сједињених Америчких Држава. 17 
Укупно је 83,17% свих страних директних инвестиција у Србију, од 
2000. године до 2011. године, дошло из држава чланица Европске 
уније. Од држава BRICS-а међу првих двадесет је само Русија са 
3,9% од укупног новца уложеног у Србију у последњих готово 
четрнаест година. Тренд страног директног инвестирања са 
пореклом у државама ЕУ је у опадању. Наиме, подаци Народне 
банке Србије указују на чињеницу да је у првих девет месеци 2014. 
године прилив страних директних инвестиција из земаља ЕУ опао на 
72%, док земље Азије сада учествују са, и даље не тако значајних, 
8%.  

 

                                                             
16 Зашто је Швајцарска одбила да ратификује Уговор о европском економском 
простору видети у: Gabrielle Antille et al. (1993), "Switzerland and European 
Economic Area: A General Equilibrium Assesment of Some Measures of Integration", 
Swiss Journal of Economics and Statistics, vol. 129, no. 4, pp. 643-672. 
17 Видети у: Биљана Степановић (2012), Стране директне инвестиције у Србији 
2001-2011., Београд: Bussines Info Group. 
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Табела 2.: Стране директне инвестиције у Србији од 2000. године 
до 2011. 

Стране директне 
инвестиције (ФДИ) 

Износ у 
хиљадама УСД 

Проценат 

Државе чланице ЕУ 14738992 83,17% 
Државе учеснице 
BRICS 

708799 4% 

Извор: Маркоекономија, Нето прилив страних директних инвестиција у Србији 
2000-2011., Достпуно преко: http://www.makroekonomija.org/strane-direktne-

investicije/neto-priliv-stranih-direktnih-investicija-u-srbiju-2000-2011/, (Приступљено 
14.07.2015.). 

 
 Значајна компонента економског развоја Србије је и 
међународна помоћ која је од 2000. година до данас пристизала за 
финансирање бројних пројеката од здравства, преко образовања, 
борбе против корупције, развоја локалне самоуправе, до јачања 
цивилног друштва. Годинама је развојна помоћ чинила значајан део 
буџета Републике Србије, чак и до 6,6%.18 Уколико опсег анализе 
проширимо и на државе које су део Европског еконоомског простора, 
а нису чланице Европске уније добијамо још јаснију слику у прилог 
почетном аргументу. Узмимо за пример Краљевину Норвешку. 
Изузмемо ли Немачку и ЕУ као целину, Норвешка се убраја у 4 
највећа билатерална донатора Србији када је реч о бесповратној 
помоћи. 
 
Табела 3.: Међународна помоћ у Републици Србији у 2010. и 2011. 

години 
Страни донатор 2010. година 2011. година 
ЕУ и државе чланице 475,11 мил. € 441,49€ 
Државе BRICS-а 26,09 мил. € 47,84 мил. € 
Евроспка инвестициона 
банка 

/ 217,63 мил. € 

Светска банка 258,35 мил. € 142,59 мил € 
Европска банка за обнову и 
развој 

/ 81,42 мил € 

Развојна банка Савета 
Европе 

/ 17,5 мил € 

                                                             
18  „Извештај о међународној помоћи Републици Србији у 2007. години“, 
Министарство финансија, Март 2008., Доступно преко: 
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/medjunarodna_pomoc/izvestaji_o_medjunaro
dnoj_pomoci/izvestaj_o_medjunarodnoj_pomoci_2007.pdf, (Приступљено: 
28.06.2015.). 
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САД 30,92 мил. € 32,96 мил. € 
Јапан 2,68 мил. € 7,85 мил. € 
Швајцарска Конфедерација 5,60 мил. € 40,96 мил. € 
Краљевина Норвешка 6,07 мил. € 13,18 мил. € 
Република Турска 1,55 мил. € 1,58 мил. € 
Уједињене нације 1,46 мил. € 5,6 мил. € 

Извор: „Извештај о међународној помоћи Републици Србији у 2007. години“, 
Министарство финансија, Март 2008., Доступно преко: 

http://www.seio.gov.rs/upload/documents/medjunarodna_pomoc/izvestaji_o_medjunaro
dnoj_pomoci/izvestaj_o_medjunarodnoj_pomoci_2007.pdf, (Приступљено: 

28.06.2015.). 
 

 Према свим мерљивим показатељима, економска сарадња 
Србије са државама чланицама Европске уније, вишеструко 
премашује економску сарадњу Србије са државама учесницама 
BRICS-а. Трговинска размена са државама чланицама Европске 
уније је услед географске близине и потписаних трговинских 
споразума, чак четири пута већег обима него са државама BRICS-а. 
Инвестиције држава ЕУ у Србију чине више од четири петине 
укупних страних директних инвестиција у Републику Србију од 2000. 
до 2011. године и двадест пута су већег обима него инвестиције 
држава BRICS-а. Чак је и у давањима међународне помоћи Европска 
унија значајно испред наведених држава у развоју. Ваља напоменути 
и да међународне развојне помоћи Руске федерације све до 2012. 
године није ни било. Закључно, економски је интерес Републике 
Србије близак однос са државама чланицама Европске уније и 
коришћење бенефита већ остварене дубоке интеграције тржишта 
Европе.  
 
ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ СРБИЈЕ СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ 

И ДРЖАВАМА BRICS-А: УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД 
 
 Политички односи Републике Србије и Европске уније 
одвијали су се од 2000. године до данас, кроз политику проширења 
ЕУ. Европска унија није само међународна организација 19  чије 
чланство Србија жарко жели. За Србију, она је и механизам 
реформисања и транзиције из комунистичког у демократски модел 
управљања политиком и економијом. Процес придруживања сваке 
                                                             
19  Тешко је дефинисати Европску унију. Они није напросто међународна 
организација, али није ни држава. Према овлашћењима које су државе чланице на 
њу пренеле, плива у пољу напетости између наднационалног и међувладиног 
модела одлучивања. ЕУ заиста јесте творевина суи генерис, која поседује највиши 
степен интегрисања економија и политика икад остварен.  
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државе Европској унији јесте „...форма односа трећих држава са 
супранационалном организацијом“,20 али је и истовремено и „процес 
транзиције држава“ 21  где „постизање стандарда Уније значи 
достизање оног нивоа политичког и економског развоја који мора 
имати модерна, економски развијена, демократски стабилна држава 
Европе у XXI веку“.22  
 Процес придруживања Србије Европској унији носи са собом 
бројна права, али и обавезе које се често заборављају. Испреговаране 
обавезе се морају испунити у договореним роковима, па макар ти 
рокови били и након стицања пуноправног чланства у Унији. Србија 
преузете обавезе није увек и на време испуњавала и зато је процес 
европске интеграције често био закочен. Иако је Србија формално 
отпочела преговоре јануара 2014. године, предвидивост окончања 
преговора још увек није могућа, упркос таквим тежњама политичара, 
и зависиће од способности реформисања Србије, али и унутрашње 
динамике Европске уније.  
 Придруживање Србије Европској уније је, осим због 
спровођења неопходних реформи и финансијске и логистичке 
помоћи Уније у том процесу, значајно и због тога што стицањем 
чланства постајете део „клуба успешних“. 23  Бити део „клуба 
успешних“ носи са собом једну спољно политичку, економску, али и 
безбедносну стабилност и извесност. Иако су тврдње стваралаца 
теорије демократском мира да демократије међусобно никада не 
ратују

24 прилично упитне, чињеница је да је рат међу државама 
чланица ЕУ тренутно незамислив. За државе Западног Балкана, које 
су у време док су се други наметали у економском расту и развоју 
определиле за ратна надметања, од кључног је значаја да постану део 
„мировног пројекта“ у своје проблеме решавају кроз механизме 
Европске уније.  
 Често се, у Србији и глобално, поставља питање опстанка 
Уније и питање придруживања пројекту који је у кризи и који ће 
пропасти. Неразумевање природе Европске уније водило је и 
одсуству разумевања криза и унутрашњих механизама одлучивања у 
ЕУ. Из готово сваке кризе Унија је излазила јача и стабилнија, а 
проблеми су исходовани решењима којих се придржавају сви. 

                                                             
20 Тања Мишчевић (2009), Придруживање Европској унији, Београд: ЈП Службени 
Гласник, стр. 189. 
21 Ибид, стр. 190. 
22 Ибид. 
23 Ибид. 
24 Видети у: Michael Doyle (1986), „Kant, Liberal Legacies and Foreign Affirs“, 
Philosophy & Public Affairs, vol. 12, no. 3, pp. 205-235. 
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Спочитава јој се и недостатак, према лексикону Џозефа Наја, „тврде 
моћи“, 25  односно способност здруживања и интеграције војних 
капацитета чланица. Такође, наводи се да је суочена са проблемом 
онога што „ствараоци политике могу и желе да ураде“,26 односно, са 
изазовом „способности и очекивања“. 27 Наводи се и као препрека 
опстанку то што државе чланице не деле „дугорочне заједничке 
интересе“.28 
 Неразумевање природе Европске уније, њених механизама и 
пракси одлучивања, као и чињенице да је она од свог настанка у 
„сталној кризи“, као и да је управо Унија ентитет у којој је остварен 
(не рачунајући националне државе) најшири и најдубљи степен 
међудржавних интеграција забележен у светској историји, води и 
немогућности исправног предвиђања будућности. Не постоји област 
сарадње у којима ЕУ нема развијене политике и механизме 
одлучивања. Иако је сарадња у областима за које се сматра да су 
„резервисане“ само за националне државе, спољној политици – 
одбрани – безбедности, на нижем нивоу од економског, државе 
чланице чак и ту настоје да изнађу заједничке политике и удружено 
делују на глобалној равни.  
 Питање које је оправдано и које је кључно за политички 
однос Србије и ЕУ је политика проширења, односно, да ли је ЕУ 
прикључењем Хрватске 2013. године достигла границе и има ли 
перспективе чланства за државе које то желе да постану? Формално, 
све државе Западног Балкана имају европску будућност. То је 
констатовано и у Стратегији проширења Европске комисије за 2013. 
и 2014.29, а и за 2015. годину.30  Такође, никада се од званичника 
Европске уније није могла чути изјава о застоју проширења. 
Поједине изјаве шефова држава и влада чланица Уније биле су 

                                                             
25  Videti u: Džozef Naj (2006), Kako razumevati međunarodne sukobe, Beograd: 
Stubovi kulture. 
26 Christopher Hill and William Wallace (1996), „Introduction: actions and actors“, in: 
Christopher Hill (ed.), The Actors in Europe's Foreign Policy, London: Routledge, p. 5 
27 Ибид.  
28  Karen E. Smith (2003), Europe Union Foreign Policy in a Changing World, 
Cambridge: Polity Press, p. 5. 
29 “Communication from the Commision to the European Parliament and the Council“, 
Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014, COM (2013) 700 final, 
Brussels, 16.10.2013.  
30 „Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, the 
European economic and social committee and the Committee of the regions”, 
Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15,  COM (2014) 700 final, Brussels, 
08.10.2014. 
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двосмислене, али и у најгорем случају те изјаве су се могле тумачити 
као тежња ка тренутном, а не сталном, застоју у интеграцији.  
 Није далеко од истине да ће европска будућност држава 
региона „...највероватније зависити од политичког компромиса“ 31 
према којој ће постојати „Европа са више брзине“, односно, 
интеграција на више колосека где ће даље продубљивање сарадње 
држава чланица зависити од воље држави и неће бити нужно да све 
државе дају сагласнот и буду део „новог интегрисања“. Наравно, о 
смањивању дубине и ширине постојеће интеграције се и не говори. 
Оправдано је питање да ли Србија треба да плива ка неизвестости. 
Ваља припремити и „План Б“, али није исправно и размишљати о 
крају Европске уније у времену њеног јачања. Све док чланство 
Србије, уз подразумевано претходно испуњавање услова интеграције, 
није доведено у питање, није добро отписивати чланство бар као 
једну од могућности.  
 Политичка сарадња Србије са мултиалтатералним 
дипломатским процесом BRICS не постоји, али постоји са државама 
чланицама. Руска Федерација и Народна Република Кина су 
стратешки партнери Републике Србије, док са Бразилом, Индијом 
има развијене дипломатске односе. Са Јужном Африком су 
успостављени дипломатски односи, али о значају Србије за ову 
државу довољно говори одсуство дипломатске мисије у Београду. 
Наравно, политичка сарадња са Бразилом, Индијом и Јужном 
Африком, условљена је и могућношћу Србије да глобално 
„пројектује“ своју моћ, односно, способношћу деловања Србије на 
глобалним форумима. Република Србија је чешће била „на 
столу“ него што је седела „за столом“ где се одлучује о важним 
питањима. Није учесница Г20 (Група 20), нити чланица Светске 
трговнинске организације (World Trade Organization), а њено учешће 
у међународним финансијским институцијама и Уједињеним 
нацијама не производи значајне резултате.  
 Руска Федерација и Народна Република Кина имају развијене 
политичке односе са Републиком Србијом. Ове државе су Србију 
перципирале као једину истинску наследницу Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, значајног актера из времена 
Хладног рата. Русија види у Србији значајног спољно-политичког 
партнера, иако се Србија не помиње ни словом у „Новом концепту 
спољне политике Русије“. 32  Односе ове две држава караткерише 
често истицано пријатељство, осликано пре свега у историјски 
                                                             
31 Тања Мишчевић, Придруживање Европској унији, оп. цит., стр. 190.  
32 Видети у: Andrew Monagham (2013), The New Russian Foreign Policy Concept: 
Evolving Continuity, London: Chatham House. 
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савезничким односима, али и подршком Русије у борби против 
независности Косова* кроз деловање у Савету безбедности 
Уједињених нација. Србија се суочавала, а тако је и данас, са 
великим проблемима због ставова који су често ближи политици 
Русије, него ли Европске уније чији члан жели да постане. Последњи 
пример је одлука Србије да не уведе санкције Руској федерацији. 
 Политички односи са Кином, Бразилом, Индијом и Јужном 
Африком у највећој мери одређени су одбијањем ових држава да 
признају једнострано проглашену независност Косова*. Осим Кине, 
која је често пратила политику Србије (ваља напоменути и Руске 
Федерације) у Савету безбедности Уједињених нација, са другим 
наведеним државама Србија не бележи значајније политичке и 
дипломатске активности. Уопштено, изузев Руске Федерације која 
настоји да свој утицај прошири на простор Западног Балкана, и 
делимично Кине која је у више наврата испољавала намере 
инвестирања у региону, Србија нема дубоко укорењене, па чак ни 
интересно везане, односе да државама BRICS-а. 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 Уколико пажљивао посматрамо издвојене економске и 
политичке показатеље, јасно је да Србија има вишеструко 
развијеније економске и политичке односе са државама чланицама 
Европске уније и са Европском унијом као таквом, него ли са 
државама BRICS-а. Иако је будућност тешко предвидети, тешко је 
очекивати да ће се однос Србије са државама BRICS-а развијати у тој 
мери да ће надмашити односе са ЕУ. У прилог нашој тврдњи 
можемо изнети аргументе географске близине, економске 
повезаности, степена остварене интеграције са ЕУ, па и културне 
блискости.  

Према свим мерљивим показатељима, економска сарадња 
Србије са државама чланицама Европске уније, вишеструко 
премашује економску сарадњу Србије са државама учесницама 
BRICS-а. Трговиснка размена са државама чланицама Европске 
уније је услед географске близине и потписаних трговинских 
споразума, чак четири пута већег обима него са државама BRICS-а. 
Инвестиције држава ЕУ у Србију чине више од четири петине 
укупних страних директних инвестиција у Републику Србију од 2000. 
до 2011. године и двадест пута су већег обима него инвестиције 
држава BRICS-а. Чак је и у давањима међународне помоћи Европска 
унија значајно испред наведених држава у развоју. Ваља напоменути 
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и да међународне развојне помоћи Руске федерације све до 2012. 
године није ни било. Закључно, економски је интерес Републике 
близак однос са државама чланицама Европске уније и коришћење 
бенефита већ остварене дубоке интеграције тржишта Европе и тешко 
је рећи да државе BRICS-а јесу и да могу бити ваљана алтернатива 
Европској унији. 

Корисно је на овом месту пружити прескриптиван и крајње 
хипотетички преглед економских учинака приступања Србије 
Европском економском простору. Из аналитичких разлога они се 
могу раздвојити у односу на оне које би имало чланство у ЕУ, али не 
смемо губити из вида да су крајње комеплементарни, у многим 
аспектима преклапајући, али у сваком од случајева за привреду 
Србије изузетно значајни. 33  Прво, приступ Србије заједничком 
тржишту Европе биће једнак било приступањем ЕЕА, било 
чланством у ЕУ. Други значајан учинак који обе подврсте европске 
интеграције доносе Србији јесте конвергенција заједничких 
економских политика. Треће, обавезе доприноса буџету ЕУ 
превиђене су ако је држава једино део ЕЕА и односе се једино на 
функционисање заједничког тржишта.34     
 Закључно, када говоримо о политичким односима са 
државама BRICS-а, уочени су интензивни односи Србије са Русијом, 
повремено интензивни са Кином, и слабо развијени односи са 
Бразилом, Индијом и Јужном Африком. Србија не дели корпус 
вредности ни са једном од држава учесница мултилатералног 
дипломатског процеса BRICS. Посматрано кроз призму безбедности, 
сви индикатори указују да би стављањем под „кишобран“ ЕУ, 
Србија постала стабилнија и безбеднија држава. Тешко је говорити о 
алтернативности у времену када су економије, политике и 
безбедности актера глобални односа у тој мери повезане да би са 
одустајање од сарадње било са BRICS било са ЕУ, Србија суочила са 
несагледивим последицама. Наравно, од Србије нико и не тражи 
одустајање, али тражи јасно опредељење пута којим жели да иде. 
BRICS може бити економска и политичка алтернатива чланству у ЕУ, 

                                                             
33 Даље наведени економски учинци Србије након евентуалног приступања ЕЕА 
ослањају се на: Милош Ерић, Михајло Бабин, "Searbia's European Integration: the 
EU or the EEA?", Dostupno preko: http://gdp.rs/wp-content/uploads/2013/05/EU-EEA-
Debate-report.pdf, (приступљено: 14.08.2015.). 
34 На овом месту је неупутно улазити у дубљу анализу алокације ресурса из буџета 
ЕУ, али морамо напоменути да то питање заслужује нарочиту пажњу с обзиром да 
није једноставно изнети општи закључак која је позиција за једну европску државу 
поводом овог питања најбоља. 
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али сигурно не ваљана и остварива како би то могло бити чланством 
у ЕЕА. 
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MODERN MANAGEMENT IN THE FUNCTION OF COMPETITIVENESS OF 
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Сажетак: Конкурентност је огледало развијености националних привреда, 
њихове економске препознатљивости и „ ауторитета“ моћи у глобалној 
економији. У турбулентним условима пословања само савремени менаџмент је 
способан да креира и имплементира ефикасну стратегију конкурентности, 
стављајући при томе фокус на највеће вредности пословне изврсности: 
ефикасност, иновативност и флексибилност у остварењу синергетских ефеката. 
Као саставни део националне привреде и генератор свеукупног развоја, предузећа 
у Србији постају све више изложена глобалним теденцијама, што  стратегијско 
размишљањем и деловање чини преко потребним. 
У том контексту, нема сумње да савремени менаџмент има све већу улогу и 
значај у креиранју визије, мисије, циљева, стратегије, планова, и пројеката за 
ефикасно активирање материјалних, финансијских и људских ресурса у 
контексту циљева и стратешких решења за њихово остваривање.  
И поред значајне улоге коју има у креирању конкурентности, досадашња пракса 
показује да савремени приступ у управљању није нашао значајну примену у 
великом броју компанија у Србији. Неприхватање стратегијске оријентације 
условило је ниску ефикасност коришћења расположивих потенцијала, као и 
неповољну конкурентност на тржишту, како у апсолутном тако и у релативном 
смислу. С ослонцем на расположиву савремену теорију и прогресивну праксу, 
предмет и циљ нашег рада је да сагледамо одрживост привреде Републике Србије 
у условима глобализације. Притом ћемо дати и предлог мера за побољшање 
конкурентности привреде које у будућем периоду може остварити предузеће уз 
адекватно стратегијско размишљање и деловање у условима глобалне економске 
и финансијке кризе. 
Кључне речи: савремени менаџмент, циљеви, конкурентност, привреда, 
организација, синергетски ефекти. 
 
Summary: Competitiveness is a mirror of the development of the national economy, 
their economic recognition and "authority" of power in the global economy. In the 
turbulent business conditions only modern management is able to create and implement 

                                                           
1 macuratreca@gmail.com 
2 ana.langovic@kg.аc.rs 
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an effective strategy for competitiveness, thereby putting the focus on the highest values 
of business excellence: efficiency, innovation and flexibility in the realization of synergy 
effects. As an integral part of the national economy and generator of overall 
development, companies in Serbia are becoming more exposed to global tendencies, as 
strategic thinking and action seems necessary. 
In this context, there is no doubt that modern management has a growing role in 
creating the vision, mission, goals, strategies, plans, and projects for the effective 
activation of material, financial and human resources in the context of the objectives and 
strategic solutions for their realization. 
Despite the significant role it plays in creating competitiveness, current practice shows 
that a modern approach to management has not found significant application in a large 
number of companies in Serbia. Rejection of the strategic orientation caused the low 
efficiency of use of available resources, as well as unfavorable market competitiveness, 
both in absolute and relative terms. Relying on available contemporary theory and 
progressive practice, object and purpose of our study is to analyze the viability of the 
Serbian economy in terms of globalization. In doing so we will give a proposal for 
measures to improve the competitiveness of the industry in the future can be achieved 
with adequate enterprise strategic thinking and action in the global economic and 
financial crisis. 
Key words: modern management, goals, competition, economy, organization, synergy 
effects. 
 

1. УВОД 
 
 У конкурентном окружењу, да би опстала, предузећа се 
морају непрестано мењати и развијати, на тржишту Европе и света, у 
савременим условима пословања.  Опстанак и развој подразумевају 
улагање напора у реевалуацију и поновну афирмацију конкурентних 
предности компанија и њихових позиција на тржишту. Концепција  
развоја подразумева улагање напора у увођењу промена и од 
запослених у организацији4 очекују да при том усвоје нова знања, 
побољшају своје вештине, мењају своје навике, вредности и ставове 
издвајајући за то знатна средства. 
 За савремену економију стратешки менаџмент је кључни 
фактор, који на динамичан начин посматра економски развој, и 
деловање великог броја међусобно зависних фактора као што су: 
природни и људски ресурси, информације и информациони токови, 
технологија и технолошке иновације и физички капитал. Предуслов 
конкурентности сваког предузећа је савремени менаџмент који је 
способан да креира визију, мисију, циљеве, стратегију, планове и 

                                                           
4 Реч „организација“ користимо као синоним за предузеће, компанију, 
корпорацију, фирму или установу, која обавља друштвено-корисну активност као 
пословни ентитет. Овај термин треба разликовати од организовања, у контексту 
формирања организационе структуре, у процесу менаџмента. 
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програме за ефикасно активирање материјалних, финансијских и 
људских ресурса у контексту циљева и стратешких решења за 
њихово остварење, кроз врхунски квалитет и иновативне 
способности [1]. 
 Република Србија (РС) је својим стратешким документима 
опредељена за стицање статуса пуноправног члана ЕУ. У складу са 
тим дефинисани су следећи средњорочни приоритети: успостављање 
макроекономске стабилности спровођењем мера фискалне 
консолидације и јачањаем стабилности финансијског сектора, и 
отклањање препрека расту привредне активности и конкурентности 
спровођењем свеобухватних структурних реформи. Смањивањем 
нерационалне потрошње, бирократије и непотребних трошкова 
државе створиће се могућност за повећање инвестиционе активности 
како би се постакао привредни раст и запошљавање. 
 Менаџмент људских ресурса (МЉР) укључује промене код 
запослених у мотивацији, понашању, делотворности у раду, 
организационој култури, промене у вредностима, устаљених обичаја, 
информационих односа. Како је то процес коренитих промена и не 
одвија се сам по себи: потребно је и учење и време, напор и 
упорност, способност и оданост и преданост у послу који се обавља. 
 Ипак, (информација, план, акција, контрола) све то не може 
да се постигне, бар за пожељно време, без помоћи оних који су већ 
прикупили велике количине знања, стекли искуства и све то могу да 
успешно пренесу другима. 
 У том контексту, постоје пословни проблеми који су производ 
грешака, пропуста, недостатака и неискоришћених могућности и 
који захтевају корективне акције. Са друге стране, имамо проблеме, 
код претежно успешних компанија, који су везани за перспективе, 
могућности и стратегије за даље побољшање пословања у 
наступајућим годинама. 
 Савремени менаџмент се у земљама Европе и цивилизованог 
света развијао деценијама уназад, по различитим моделима 
финансиранја, структури и процесу организованости. Различити 
модели увек су посредно и непосредно опредељени друштвеним 
контекстом у коме институције менаџмента треба да делују. За 
разлику од осталих тржишта која су у доброј мери дефинисана, 
тржиште је подложно континуираним променама. У том контексту, 
значајне промене дешавају се на тржишту менаџмента где се уочава 
конвергенција ка осталим услугама високог степена додате 
вредности, која се реализује кроз менаџмент иновација, инвестиција, 
инфраструктуре и институција  у унапређивању конкуентности. 
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2. КОНЦЕППИСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ МЕНАЏМЕНТА 
 

 Драматичне промене у пословном окружењу и формирање 
савремених холистичких система, померају филозофију менаџмента 
и мењају улогу менаџера  у пословним процесима. У том контексту, 
менаџмент се може дефинисати као  сврсисходно усмеравање 
активности организације, као универзалног пословног система, у 
процесу остваривања индувидуалних и организационих и циљева. 
 Сврсисходно усмеравање имплицира стратегијски приступ, са 
нагласком на организацију, као универзални пословни систем. То 
значи да се филозофија менаџмента примењује на све организације, 
без обзира на врсту делатности. Процес остварења индувидуалних и 
организационих циљева подразумева процесни приступ, који се 
одвија у континуитету са повратном спрегом. 
 Према моделу на слици 1. експлициране су функције 
пословног система, који функционишу на основама универзалног 
принципа, по дефиницији. На тој основи, свака функција формира 
сопствени менаџмент у контексту глобалног менаџмента 
организације. Из тога следи да глобални менаџмент интегрише: 

� менаџмент маркетинга 
� менаџмент производње (производа или услуга); 
� менаџмент истраживања и развоја; 
� менаџмент финасија; 
� менаџмент квалитета, и  
� менаџмент људских ресурса. 

 Посматран у пракси у контексту пословног система, 
менаџмент функционише као континуелни процес истраживања, 
планирања, извођења и контроле пословних акција, уз одговарајућу 
организацију, са повратном спрегом. Резултат тог процеса је да се 
оптимално задовољава потреба купаца и циљева свих учесника, који 
су директно или индиректно укључени у пословне процесе (купци, 
добављачи, банке, разни партнери, власници капитала, запослени и 
држава, у најширем значењу). 
 У холистичким условима од компанија у будућности ће се 
очекивати да прођу значајну трансформацију у којој модел „ИПАК“, 
више неће бити одвојен део пословања, већ ће бити део искуства које 
ће сваки запослени стицати животом и радом у компанији. У тим 
оквирима, глобалне интернационализације, савремени менаџмент 
остварује своју мисију сврсисходног активирања материјалних, 
финасијских и људских ресурса, у контексту циљева и стратешких 
решења за њихово остварење у процесу остварења индувидуалних и 
организационих циљева који су директно или индиректно укључени 
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у пословне процесе (купци, добављачи, банке, разни партнери, 
власници капитала, запослени и држава, у најширем значењу). Тиме 
се менаџмент филозофија трансформише из теорије у праксу, а 
пословни резултати нам показују колико се у томе успело [2]. 
 Према приказаном моделу процес менаџмента отпочиње и 
завршава са информацијама. Дакле, савремени менаџмент се 
препознаје по томе што има развијен систем информација за 
стратегијско и оперативно деловање. Стратегијски менаџмент 
одређује правце, методе и темпо развоја организационог деловања  
турбулентног окружења, у процесу остврења циљева. Оперативни 
менаџмент произлази из стратегијског, са којим чини комплексну 
целину. У том контексту, информације постају критични фактори и 
мерило успешности сваке појединачне фазе и укупног процеса 
менаџмента. 
 Планирање у процесу менаџмента је континуелни процес 
одлучивања, који укључује визију, мисију, циљеве политике, 
стратегије, пројекте и планове. Резултати процеса планирања су 
оптималне планске пројекције, које представљају полазну основу за 
извођење пословних акција и остварење индивидуалних и 
организационих циљева и стратегија глобалне организације 
(Harrisson, 1995) [3]. Холистички модел, заснован је на ставу да су 
људски ресурси кључни фактор конкурентности и пословног успеха 
организације. У том контексту, све функције, организациони 
ентитети и сви чланови организације, учествују у процесу 
формирања стратегије, сносећи истовремено одговорност за 
остварене резултате. 
 Извођење акција у процесу представља сврсисходно деловање 
у контексту менаџмента организације као пословног система. 
Пословне акције, се изводе преко пословних функција, пословних 
јединица, тимова и појединаца, који обављају одговарајуће 
активности. Основна претпоставка за успешно извођење акција јесте 
да људски ресурси располажу са одговарајућим перформансама, да 
су мотивисани и да су створени оптимални услови за њихово 
деловање у контексту менаџмента. У процесу извођења акција, 
значајну улогу има тимски рад, који подстиче ресурсе да остварују 
повољније резултате (Петковић, Јанићијевић, Богићевић, 2003). [4].  
На тој основи менаџмент своју филозофију трансформише из теорије 
у праксу, а пословни резултати нам показују колико се у томе 
успело. 
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Слика 1.: Систем и процес глобалног менаџмента 

 

 
 

Извор:Мацура М., Докторска дисертација, ФОН, 2012. године 
 
 Контрола у процесу менаџмента је природна фаза, која 
укључује стратегијске и оперативне активности организације као 
пословног система. Контролни механизам открива проблеме и 
девијације у пословним процесима, резултатима, инструментима и 
предузима одговарајуће корективне акције у складу са променама. 
Контрола обезбеђује повратне информације, преко повратне спреге 
(feedback), која даје обавештења да ли је и како посао извршен и циљ 
остварен. Повратна спрега повезује систем и процес менаџмента у 
јединствену целину. 
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3. АФИРМАЦИЈА ИНОВАТИВНОГ МЕНАЏМЕНТА 
 
 Насупрот традиционалној организацији, која тежи да 
обезбеди стабилност система, односно континуалан раст, развој и 
запосленост, савремена организација улаже напоре да оствари 
флексибилност и профит на глобалној основи. У том контексту, 
уместо традиционалног менаџмента, конституише се савремени 
менаџмент на холистичким основама. 
 Према холистичком погледу, савремена организација се не 
посматра као машина, која делује на детерминистичким 
принципима, већ као динамички систем, који се усмерава са 
одређеним степеном вероватноће [10/79]. [5].   То је „Ред кроз 
одступање”, односно неравнотежа је извор реда у универзуму, а ред 
настаје из хаоса. Систем је у релативној неравнотежи, јер на 
отворене системе делују фактори из окружења, преко непредвидивих 
флуктуација. 
 Полазећи од холистичког приступа, могу се идентификовати 
базичне тачке савремених пословних система, у контексту глобалног 
менаџмента: 

� Не постоји детерминисаност односа у савременим 
динамичким системима; 
� Хијерархијске структуре уступају место флексибилним 
тимским структурама, које се формирају у равни, на 
холистичким основама; 
� Људски ресурси, као носиоци знања и активности постају 
кључни фактор пословног успеха; 
� Уравнотежен однос организације и пословног окружења, 
обезбеђује динамичан развој и континуелно повећање 
ефикасности у пословању; 
� Савремени пословни системи формирају холистички 
менаџмент, у којем су менаџери првенствено ментори и 
координатори активности, а не хијерархијски ауторитети и 
контролори; 

 Холистички менаџмент показује супериорност и знатно виши 
степен ефикасности и ефективности у односу на традиционални 
менаџмент. 
 Драматичне промене у пословном окружењу, у контексту 
глобализације, разграђују традиционалне организације засноване на 
хијерархијским односима. У том контексту, турбулентно окружење 
захтева амбивалентно спретну организацију, која је истовремено 
ефикасна, иновативна и флексибилна [6].    
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 Сходно променама у пословном окружењу, савремена 
организација преферира глобалном усмерењу, са различитим 
варијацијама, у зависности од врсте делатности и карактеристика 
тржишта на којем делује. У општем смислу, организација која учи по 
формули да би се предиспонирала савремену - учећу, мора да се 
креира функцијма пословног система: иновацијама, инвестицијама, 
инфраструктуром и институцијама. 
 Савремена-учећа организација је она која „изнова ремоделира 
свет“ и њено учешће у њему. То значи да се филозофија менаџмента 
примењује на све организације, без обзира на врсту делатности. 
Тежња ка остварењу конкурентности на светским тржиштима значи 
оријентацију ка обебеђењу целокупности иновационог процеса и 
подједнаком јачању свих карика иновационог ланца који обухвата 
науку, технологију, иновације и њихову дифузију. Оријентација ка 
иновативним малим и средњим предузећима, предузетничком 
капиталу, привреди знања, организационој адаптивности и 
хоризонталној координацији образовне, истраживачке, технолошке и 
привредне стратегије постале су нужан предуслов за такву 
оријентацију. Нови модели који теже већој интегрисаности свих 
функција у предузећу и који обезбеђују већу флексибилност, 
адаптивност, респонзивност, а самим тим и иновативност предузећа, 
примерени су и новим тенденцијама на глобалном, макро нивоу. 
Интегрисање свих кључних домена националне, владине политике и 
хармонизоване стратегије иновативне организације препознатљиви 
су као доминантна оријентација у садашњем тренутку. 
 Према моделу на слици 2. експлициране су функције 
пословног система, које функционишу на основама универзалних 
принципа, по дефиницији. На тој основи, свака функција формира 
сопствени менаџмент у контексту глобалног менаџмента 
организације. Из тога следи да глобални менаџмент интегрише: 

� менаџмент иновација; 
� менаџмент инвестиција; 
� менаџмент инфраструктуре; 
� менаџмент институција и 
� менаџмент људских ресурса. 
 

 Посматрано у пракси, у контексту пословног система, 
менаџмент иновативне организације функционише као континуелни 
процес пословних акција кроз иновације, инвестиције, 
инфраструктуру и институције  уз одговарајућу организацију са 
повратном спрегом [7].    Резултат тог процеса је визија кроз мисију 
да се оптимално задовољи потреба купаца и циљева свих учесника, 
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који су директно или индиректно укључени у пословне процесе 
(купци, добављачи, банке, разни партнери, власници капитала, 
запослени и држава, у најширем значењу). 
 

Слика 2.: Савремена или иновативна организација 
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Извор:Мацура М., Докторска дисертација, ФОН, 2012. године 

 
 Кључне стратешке компетентности предузећа су 
компетентности у остваривању кооперација и мрежа као корисних 
облика повезивања, успостављања чврстих и кооперативних веза и 
односа са купцима, снабдевачима, организацијама у 
комплементарним делатностима, конкурентима, универзитетима и 
институтима, државним агенцијама и другим институцијама, када за 
то постоји заједнички, узајамни интерес. 
 Предузеће које има лидера са визијом, који има чврст план 
акције, релевантне информације и који је успео да покрене креативне 
снаге сасвим је близу да постане »иновативна организација која учи« 
[8].     Остаје само акција којом ће се имплементирати научено. 
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4. ЕКОНОМСКИ ПРЕДУСЛОВИ РАСТА ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ 
 
 У објективним условима дубоке друштвене и економске кризе 
у којој се  Р. Србија налази већ дужи временски период, мишљења 
смо да би концепт развојне државе могао да представља један од 
успешнијих начина за превазилажење постојећег стања, као и за 
ефикасније спровођење квалитативних системских промена које су 
неопходне и економији и друштву. У том контексту, за разумевање 
концепта развоја и афирмације државе неопходно је да се он сагледа 
у контексту кључних елемената и својстава самог економског раста 
и развоја. Визија, као кључне области привреде Р. Србије у којима су 
неопходне корените промене, а од којих зависи будући смер кретања 
привреде и друштва, анализирају се релевантна питања 
институционалног окружења тржишног система привређивања, 
неопходности новог концепта индустријске политике, којом треба 
омогућити реиндустријализацију земље, и унапређивања нивоа 
квалитета и ефикасности јавне управе. У том контексту, полазећи од 
ставова о незадовољавајућем стању у наведеним областима 
економског и друштвеног система, предлаже се примена концепта 
развоја и афирмације државе, како би неопходне суштинске 
системске промене могле да буду на адекватан начин осмишљене, 
покренуте и успешно реализоване, јер оне представљају кључни 
услов за покретање економског раста и развоја у земљи. 
 У том контексту, побољшање конкурентности српске 
економије подразумева савремени менаџмент те наставак реформи 
реалног и јавног сектора у циљу: 
 � побољшања пословног окружења, 
 � побољшања стања инфраструктуре, 
 � унапређења тржишта рада и људског капитала, 
 � развоја иновативности и технологија, 
 � јачања финансијске дисциплине, 
 � подстицања извоза и 
 � смањења регионалних диспропорција. 
 Разматрајући улогу тржишта и државе у спровођењу развојне 
политике  даљи напредак ка функционалној тржишној економији и 
побољшање позиције Србије на глобалном тржишту зависи од 
успешности у спровођењу следећих суштинских реформских корака: 

� Јачање улоге науке и технологије и подстицање иновација 
[9]: 
� Унапређење квалитета и ефикасности образовања  [10]: 
� Подстицање запошљавања: 
� Подстицати развој хигх тецх индустрије  [11,12,13]: 



 

 183

� Подстицати развој динамичких предузећа у индустрији 
[14]: 
� Побољшање правног и институционалног оквира за 
унапређење инвестиционе климе [14, 15, 16]: 
� Подстицати увођење међународно признатих стандарда: 
� Убрзати реформе државних и јавних предузећа [13]: 
� Интернационализација МСП [15]: 
� Повећање финансијске дисциплине [14]: 
� Ефикасно спровођење антимонополске политике [15]: 
� Сузбијање корупције [17]: 
� Институциоанлне промене као детерминанта привредног 
развоја Србије[16]: 
� Јачање регионалне и локалне конкурентности [16]: 

 Приликом сучељавања различитих гледишта о одговарајућој 
улози државе и о начинима на које се јавни и приватни сектор могу 
узајамно подржавати, значајно је уважавати искуства земаља 
Југоисточне Азије у којима је, захваљујући важној и конструктивној 
улози државе, успешно успостављен и развијен тржишни систем 
привређивања и остварен динамичан економски раст и развој. Ова су 
искуства драгоцена за привреде у транзицији, с обзиром на 
спровођење сличног, радикалног процеса напуштања нетржишног и 
успостављања тржишног система привређивања. То из разлога што 
досадашњи резултати који су остварени у привредама у транзицији 
показју да су тржишне реформе знатно комплексније него што је то 
либерализација економских токова, тј. проглашавање слободних 
тржишта и приватизација државних предузећа. 
 Емпиријски показатељи су доказ да се кључни разлози 
бројних неуспеха у овим земљама налазе у одсуство многих 
институционалних предуслова и тржишне праксе. Показало се да ове 
земље не могу да се ослањају на тржишни механизам на исти начин 
као што је то случај са индустријски развијеним земљама. 
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 

 У савременом друштву, неспоран је интерес сваке земље, али 
и њен стратешки циљ, да створи повољне услове пословања у својој 
економији, како би се постигла задовољавајућа економска динамика 
и оставарио неопходан економски раст и развој на конкурентном 
тржишту. У том контексту, држава има задатак да, зарад будуће 
добробити своје земље и њених грађана, успостави институционални 
амбијент тржишног система привређивања и да буде гарант његове 
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стабилности, којим ће се омогућити услови једнаки за све економске 
актере, из јавног и приватног сектора привреде. 
 У процесу трансформација и промена савремени менаџмент 
представља камен темељац дугорочног успеха компанија и трајни 
извор конкурентске предности пословног успеха. На тај начин, сваки 
појединачни економски актер ће, у складу са својим 
комплементарним предностима, давати свој пуни допринос 
остваривању како појединачног, тако и заједничког економског раста 
и развоја. Концепција развоја и афирмације огледа се кроз допринос 
у успостављању таквог институционалног окружења модела развојне 
државе, о чему сведоче бројна позитивна искуства земаља 
Југоисточне Азије, Латинске Америке, али и најразвијенијих 
тржишних економија. У том контексту, за земље у транзицији, па и 
за Србију, драгоцена су искуства азијских и латиноамеричких 
земаља, будући да су се и оне, током свог развоја, суочиле са 
неопходношћу спровођења радикалног системског процеса 
напуштања нетржишног и успостављања тржишног система 
привређивања. Истовремено, наведене земље су свој убрзан раст и 
развој базирале на доследној и свеобухватној примени процеса 
индустријализације, захваљујући спровођењу индустријских, 
трговинских, спољноекономских и финансијских политика. Значајна 
подршка наведеним развојним концептима долазила је од стране 
квалитетних економских и политичких институција, чији је утицај на 
економску динамику неспоран. На бази анализе актуелног стања 
институционалне инфраструктуре у економији Србије, опште оцене 
о стању деиндустријализације земље и незадовољавајућем стању 
јавне управе, коју карактерише гломазност, неефикасност, 
незадовољавајућа компетентност и корумпираност. 
 Системски модел процеса менаџмента „ИПАК“ у великој 
мери обезбеђује способност и спремност компанија да послују на 
економски начин према свим стејкхолдерима на глобалној основи. 
Стратешка примена модела у организационој структури, не може се 
посматрати одвојено по сваком аспекту, већ као пакет који 
холистички мења организацију кроз директне и индирекне утицаје у 
процесу савременог менаџмента. 
 Савремени менаџмент у лидерској улози превазилази границе 
између одељења у компанији и врши интеграцију на свим нивоима 
компаније, хоризонтално и вертикално, сносећи одговорност за 
остварене пословне резултате. Улога менаџмента и стручњака за 
људске ресурсе у системском моделу глобалног пословања „ИПАК“ 
је вишеструка и огледа се кроз своју визију, мисију, циљеве и 
стратегију, планове и пројекте компаније, са високим степеном 
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ефикасности, иновативности и флексибилности у остварењу 
синергетских ефеката савремене организације. 
 У холистичким условима од компанија у будућности ће се 
очекивати да прођу значајну трансформацију у којој модел „ИПАК“, 
више неће бити одвојен део пословања, већ ће бити део искуства које 
ће сваки запослени стицати животом и радом у компанији. У тим 
оквирима, глобалне интернационализације, савремени менаџмент 
остварује своју мисију сврсисходног активирања материјалних, 
финасијских и људских ресурса, у контексту циљева и стратешких 
решења за њихово остварење у процесу остварења индувидуалних и 
организационих циљева. У раду се предлаже примена концепта 
савременог менаџмента развојне државе, како би ова значајна 
системска питања, од којих зависи ниво економске динамике, била 
успешно решена. 
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ОДЛИВ МОЗГОВА  КАО ПРЕТЊА УНАПРЕЂЕЊУ 
КОНКУРЕНТНОСТИ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ 

 

BRAIN DRAIN AS A THREAT TO IMPROVING COMPETITIVENES S OF 
SERBIAN ECONOMY   

 
Соња Вујовић1 

Економски факултет, Приштина-Косовска Митровица, Србија 
Тања Вујовић2 

Економски факултет, Приштина-Косовска Митровица, Србија 
 
 

Сажетак: Данашњи ниво економске глобализације захтева да економије стварају 
фондове високо едукованих кадрова који су у стању да се прилагоде динамичним 
променама у окружењу и растућим потребама производног система. Највећи 
број економиста и креатора економских политика слаже се у ставу да 
унапређење људских ресурса (његових квалификација и вештина) представља 
фундаменталну претпоставку за повећање продуктивности и подизање нивоа 
конкурентности привреде на виши ниво. Како је на глобалном нивоу тражња за 
талентованим младим људима, еминентним стручњацима и иноваторима све 
израженија, услед друштвено-економских (не)прилика и (не)бриге државе да 
квантитативно и квалитативно очува потенцијале људског ресурса, на простору 
Републике Србије је већ дуги низ година евидентан проблем „ одлива мозгова”. 
Отуда се на путу успешне и одрживе индустријализације и унапређења 
конкурентности српске привреде свакако не сме занемарити значај демографског 
фактора и квалитета људског капитала. Посебно је важно да се издашнијим 
издвајањима за науку, институционалном и медијском подршком и подстицањем 
привремених и повремених миграција и мобилности високообразованих стручњака 
и талената створе услови да се феномен „ одлива” људског капитала највишег 
квалитета заустави и преообрати у њихову циркулацију и да се интензивнијим 
„ приливом памети” ојача иновативни капацитет земље и на тај начин обезбеди 
економски и друштвени просперитет.  
Кључне речи: људски капитал, „ одлив мозгова”, „ прилив памети”, 
конкурентност 
 
Abstract: Today's level of economic globalization requires that the economy create 
funds highly trained personnel who are able to adapt to dynamic changes in the 
environment and the growing needs of the production system. The largest number of 
economists and economic policy makers agree in the opinion that the promotion of 
human resources (his qualifications and skills) is a fundamental precondition for 
increasing the productivity and raise the level of competitiveness of the economy to a 
higher level. As the global demand for talented young people, eminent experts and 
innovators more pronounced, due to socio-economic (non) opportunities, and (do not) 
care of the state to quantitatively and qualitatively preserve the potential of human 
resources in the Republic of Serbia was for many years an evident problem of „brain 
drain”. Hence, in the way successful and sustainable industrialization and improving the 
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competitiveness of Serbian economy certainly can not ignore the importance of 
demographic factors and the quality of human capital. It is particularly important that 
the abundant allocations for science, institutional and media support and 
encouragement of temporary and occasional migration and mobility of highly educated 
professionals and talents to create the conditions that the phenomenon of „brain” of the 
human capital of the highest quality stop and transform in their circulation and to be 
more forceful „brain gain” strengthen the innovative capacity of a country and thereby 
ensure the economic and social prosperity. 
Key words: human capital, brain drain, brain gain, competitiveness 

 
„ Када дувају ветрови промена неки људи граде 
склоништа, док други граде ветрењаче”. 

                                             
   (Кинеска пословица) 

 
УВОД 

 
 Од почетка новог миленијума, са којим се поклопио и почетак 
економских реформи земље и интензивирања процеса 
приватизације, Србија је, ушушкана у нову наду о пропагираном и 
обећаном просперитету ишчекивала бољи живот и друштво једнаких 
шанси и могућности за све. Наивно се веровало да ће се након 
„петооктобарске револуције”, у периоду друштвене и привредне 
трансформације веома брзо остварити напредак и да ће се за кратко 
време осетити благодети транзиције. Занемарујући чињеницу да у 
процесу постсоцијалистичке трансформације смер друштвених 
промена и будућност националне привреде нису нужно прогресивни 
и да је коначни исход „отворен” и за супротне правце кретања, 
транзиција је представљана као друштвена промена која као крајњи 
исход обавезно има прогресивни ток развоја и гарантовано води 
напретку. Деценију и по касније, више је него видљиво да је, 
полазећи од постојећег нивоа животног стандарда, друштвеног 
статуса и економске (не)моћи могуће идентификовати категорије 
губитника и добитника транзиције. Све привредне реформе, чији је 
основни циљ био стварање модерне тржишне привреде уз 
укључивање и интеграцију земље у европске и светске економске 
токове само су још више продубиле јаз између светова богатих и 
сиромашних и довеле до социјалног раслојавања друштва. У 
условима предаторског капитализма све мањи број супер 
(„непристојно”) богатих појединаца поседује све већи капитал, док 
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се на другој страни све више повећава број оних који живе испод 
границе егзистенцијалног минимума.3 
 Социјална патологија манифестована ескалацијом свих 
могућих девијантних понашања и друштвених дезорганизација 
дијагностикована је у готово свим сферама друштва. Током 
транзиционог периода нарушен је и деградиран традиционални 
систем вредности. Наметањем императива материјалног успеха и 
гомилања богатства сналажљивост је постала мера вредности 
појединца, а имиџ важнији од квалитета личности. У складу са све 
доминантнијом утилитарно-хедонистичком оријентацијом лагодан 
живот без напорног труда и рада, углед у друштву и могућност 
утицаја на друге људе, сигурно радно место и напредовање у 
каријери без адекватних компетентности „купују” се новцем коме се 
често не зна ни порекло. Чланска књижица партије на власти, везе и 
познавање „правих” људи, новац и политичка подобност постају 
много важнији од знања, стручности (квалификација) и персоналне 
креативности и иновативности. У земљи у којој је основни 
критеријум за напредовање у каријери послушност, а не стручност 
постало је уобичајено да се инжењери, лекари, професори и други 
високообразовани кадрови „налазе” на социјалним програмима или 
да на бувљацима и таксирањем зарађују за живот, док псеудо 
научници и квази доктори наука заузимају важна места на 
катедрама, институтима и министарствима и успостављају 
критеријуме „квалитета”.  
 Неиспуњеност аутентичне потребе човека да се у својој 
земљи искаже као радно, стваралачко и креативно биће, потпуна 
небрига државе за креирање и очување квалитетног људског 
ресурса, незаинтересованост и недостатак подршке институција, 
медија и околине за резултате и изуме талентованих „клинаца” који 
на међународним такмичењима добијају признања за свој научни и 
експериментални рад, последично је довела до емиграције великог 
броја младих високообразованих људи и еминентних стручњака чије 
је потенцијале и професионално искуство умела да препозна и 
пригрли интелектуална елита ван националних граница. 
 Емигрирање висококвалификоване радне снаге, изузетно 
надарених научника и стручњака свих профила „шаље” негативне 
сигнале и потенцијалним инвеститорима за улагање капитала јер, 
питање је, какву економску и политичку будућност може да пружи 
земља из које одлазе најбољи. Коначно, чињеница је да, дугорочно 
                                                           
3 Вујовић, С., „Међународни маркетинг у функцији јачања конкурентности 
привреде и предузећа”, Економски факултет, Приштина - Косовска Митровица, 
2014. год., стр. 11; 
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посматрано, емиграцијом високо едукованог, талентованог и 
креативног кадра, који суштински представља носиоце иновативних 
промена, земља не губи само садашњи, већ и будући људски 
капитал,  и доводи у питање структуру и квалитет, у економији 
заснованој на знању и иновацијама, најдрагоценијег људског 
ресурса. 
 Осипање људског ресурса изражено кроз привремене и 
повремене миграције и све интензивније емигрирање научно-
истраживачког и стручног потенцијала отворило је бројна питања на 
која Србија у овом формату мора да одговори и у најскорије време 
пронађе решење како би зауставила процес одлива мозгова и 
унапредила конкурентност привреде на глобалном нивоу. 
 

1. ГЕНЕЗА ДРУШТВЕНЕ И ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА 
ПРОСТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
 Озбиљна друштвена и економска криза на простору 
Републике Србије иницирана је низом турбулентних догађаја који су 
се, од деведесетих година прошлог века низали један за другим. 
Први у низу је распад СФРЈ, започет 1990. године сецесијом 
Словеније, која истини за вољу никада и није била одушевљена 
идејом заједништва, чиме је означен увод у одвајање југословенских 
република од Србије, уз истовремени улазак новонасталих држава у 
процес транзиције. Развијеније, западне федералне јединице 
(Словенија и Хрватска) све су мање биле спремне да подрже стално 
наглашавану потребу за међурепубличким финансијским 
ублажавањем разлика у економској развијености и енормног 
диспаритета у основним макроекономским показатељима (БДП и 
ниво запослености) југословенског севера и југа. Све чешћим 
прерачунавањем колико је уложено у неразвијена подручја уместо у 
сопствени развој, етничке разлике конститутивних нација прерасле 
су у економски национализам који је укинуо фискалну солидарност 
међу, тржиштем и економијом условљеним и повезаним федералним 
јединицама. Локални развој и национални интерес постали су 
кључне речи у вокабулару нове генерације политичара који су 
осванули као шефови новоформираних држава изниклих на тлу 
некадашње Југославије. У срцу Балкана, у време када су се 
различитости европског континента уједињавале, несклоност нација 
које су чиниле социјалистичку федерацију, да трошак банкрота 
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социјализма поделе са другим нацијама4 изнедрила је успостављање 
међурепубличких баријера и стварање националних економија 
унутар заједничког ентитета. У почетним фазама распад је био 
праћен супротстављеним интересима дојучерашњих чланица 
заједничке државе који су, настајањем нових конфликата или 
поновним разбуктавањем старих, ескалирали серијом грађанских 
ратова, масовним егзодусом народа и колонама избеглих и 
прогнаних са несагледивим економским и хуманитарним 
последицама. На простору југословенске федерације настављен је 
ранији процес изградње националних држава који је оснивањем 
мултинационалне државне заједнице у периоду након Другог 
светског рата био прекинут.  
 С обзиром да је бивша социјалистичка Југославија, са 
становишта међусобне робне размене својих федералних јединица 
била релативно интегрисана економска унија, губитак јединственог 
југословенског тржишта постао је кључни узрок економске 
стагнације држава насталих десолуцијом СФРЈ. Изражене техничко-
технолошке везе са предузећима из некадашњих конститутивних 
република, чланица федерације су прекинуте, па је опстанак многих 
индустријских капацитета доведен у питање, производња сведена на 
минимум, а незапосленост постајала све већи проблем. Како је 
Југославија била релативно затворен економски систем, имајући у 
виду релативно слабу извозну оријентацију према тржиштима 
других, посебно западноевропских земаља, распад свеукупног 
економског и тржишног простора представљао је почетак суноврата 
српске привреде и незаустављивог пропадања некадашњих гиганата. 
Уследиле су вишегодишње економске санкције од стране 
међународне заједнице и Савета безбедности које су довеле до 
прекида трговинских веза, губитка тржишта, изолације и погоршања 
конкурентске позиције земље на међународном тржишту.  
 Десетогодишњи унутрашњи сукоби и распад заједничке 
државе, период међународне изолације, хиперинфлација, сива 
економија, седамдесетосмодневна изложеност суровој ваздушној 
агресији НАТО пакта, крај вишегодишње владавине председника 
Србије и СРЈ Слободана Милошевића, убиство премијера, ванредно 
стање и серија неуспелих председничких избора, миран завршетак 
распарчавања некадашње државе изласком Црне Горе из потпуно 
редуковане Југославије (Заједнице Србије и Црне Горе) у мају 2006., 

                                                           
4http://www.uciteljneznalica.org/ Петак, З., „Економска позадина распада 
социјалистичке Југославије”, стр. 58, сајт посећен 3. октобра 2014. године; 
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једнострано проглашење независности Косова фебруара наредне 
године урезали су дубоке ожиљке на привреду територијално 
„осакаћене” земље и нужно довели до пропадања индустријских 
капацитета, технолошке застарелости, па и „нестанка” многих 
сектора индустрије. 
 Након извршених политичких промена и доласка 
„демократске” власти фокус је стављен на процес приватизације. У 
складу са прихваћеном (наметнутом) неолибералном филозофијом 
извршена је нагла либерализација увоза што је условило пад 
царинских стопа увозне робе која постаје ценовно конкурентна. 
Држава је спровођењем економске политике, по диктату Светске 
банке и ММФ-а, беспоговорним прихватањем сценарија за 
„подстицање економског развоја” и екстремно прецењеном 
вредности динара учинила да индустрију данас имамо само у 
траговима, тако да угашени фабрички димњаци, као споменици 
пропале индустрије сведоче о бахатости и безобзирности политичке 
елите. Очито да је приликом прихватања неолибералних правила 
вођења економске политике занемарено стварно стање и положај, 
друштвено-економским кретањима и ратним разарањима посрнуле 
индустрије који је још више деградиран ноншалантним односом 
гарнитуре на власти, с обзиром да је сектор услуга добио 
доминантно место у процесу привлачења СДИ5 и улогу генератора 
раста. Уместо да су структурне промене и приватизација фокусиране 
ка темељном реструктуирању и обнови индустрије привлачењем 
инвестиција које су у служби остваривања технолошке 
модернизације и пораста извоза, избором погрешног модела 
приватизације акценат је стављен на терцијаризацију привреде, па су 
услуге као неразменљива добра нагло подигле своје учешће у БДП. 
Евидентно је да је целокупни поступак приватизације имао скромне 
ефекте у ревитализацији привреде Србије, као и на повећање њене 
конкурентности на регионалном и међународном нивоу. И површна 
анализа показује да је, када је реч о нашој земљи настављено са 
политиком „распродаје породичног сребра” како би се попунио 
минус у државној каси, и да су нетранспарентни поступци 
приватизације државних предузећа представљали „легло” корупције 
на високом нивоу, која је ретко процесуирана, а још ређе кажњавана.  
 Од обећања да ће Србија постати економски лидер на Балкану 
и да ће се причати о српском привредном чуду остале су само празне 
приче. Уместо спаса, приватизација најважнијих предузећа и 
                                                           
5 Вујовић, С., „Међународни маркетинг у функцији јачања конкурентности 
привреде и предузећа”, Економски факултет, Приштина - Косовска Митровица, 
2014. год., стр. 306; 
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највреднијих привредних ресурса је у незавидан положај довела 
велике индустријске комплексе који су ранијих деценија 
представљали носиоце развоја бројних градова широм Србије. 
Стотине хиљада радних места у индустрији је изгубљено, проблем 
незапослености је достигао енормне размере, а радници претворени 
у модерно технолошко робље чија се, законом загарантована права, 
све мање поштују. Све што су генерације деценијама уназад стварале 
готово је сасвим уништено за само неколико година. Неуспешне 
(криминалне) приватизације или блаже речено одсуство „већег” 
постприватизационог улагања само су додатно оптеретиле ионако 
посрнулу привреду и утицале на пад конкурентности, што потврђује 
101. позиција Србије на листи глобалне конкурентности Светског 
економског форума и  чињеница да је реч о историјском минимуму 
када је ранг Србије у питању.6 
 Са технолошког аспекта, индустрија Србије се данас налази у 
великом заостатку, не само у односу на водеће светске економије и 
економије земаља Европске уније, већ и у односу на технолошки 
ниво на коме се налазила пре 1990. године. Девастирана и 
паралисана прерађивачка индустрија за собом је, домино ефектом 
повукла и остале секторе индустрије и довела до уништавања малих 
и средњих предузећа која су производни програм базирала на 
кооперативним односима и специјализацији за једну уску класу 
производа, односно компоненти. 
 Чињеница је да се током деценије и по новог миленијума у 
постојећем амбијенту индустрије Србије потребе компанија за 
технолошким иновацијама готово доминантно остварују кроз увоз 
производне опреме, док је интересовање за улагања у 
истраживачко‐развојне активности маргинално. Самим тим, са 
аспекта интеракције носилаца истраживачко‐развојних активности 
са индустријом  евидентан је низак ниво сарадње, како у 
квантитативном, тако и у квалитативном смислу. Основни узрок се 
налази у постојећем стању индустрије Србије, која објективно 
посматрано, мада неповерљива према домаћој науци није нити 
спремна нити способна да улаже у истраживачко‐развојне пројекте, 
као ни да ефикасно примењује резултате развојно оријентисаних 
истраживања. Потврда наведених ставова огледа се у чињеници да:          

1. Мала и средња предузећа немају критичну масу пословних 
активности из којих би се створили услови и потреба за 
инвестирање у истраживачко‐развојне активности у смислу 

                                                           
6World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2013-2014, стр. 334,   
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унапређења производног програма и/или техничко-технолошке 
основе сопствене производње. 
2. Велике компаније и индустријски системи у друштвеном 
власништву су паралисани егзистенцијалним проблемима или 
се налазе у нефункционалном стању са потпуно разореном 
истраживачко‐развојном компонентом. До деведесетих година 
прошлог века, велики индустријски комплекси у Србији 
располагали су сопственим истраживачко‐развојним 
јединицама, најчешће у форми развојних центара или 
института (ЛОЛА Институт у оквиру ЛОЛА Корпорације, 
Гоша Институт у склопу некадашњег Гоша холдинга), који су 
током дводеценијске кризе постепено одумирали. Исто тако, 
наменска индустрија, некада велики инвеститор у 
истраживачко‐развојне активности такође је у периоду кризе 
драстично редуковала или потпуно укинула развојне програме. 
3. Велике компаније и индустријски системи који су успешно 
приватизовани немају потребу за локалним инвестицијама у 
истраживање и развој, јер је развој производа и технологија 
дислоциран ван националних граница земље, а пословне 
активности сведене само на производњу, фокусирајући се 
искључиво на јефтину радну снагу, као кључни ресурс и њену 
радно интензивну, односно мануфактурну примену. 
4. Компаније које су настале кроз инострана улагања, такође 
имају дислоцирану развојну компоненту и не показују интерес 
за инвестирање у локалне истраживачко‐развојне активности.7 

 
 Предуго трајање процеса приватизације друштвених 
предузећа, укључујући и индустријска, негативно се одразило на 
предузећа у индустрији Србије која су не само заостајала у развоју, 
него су пословно и ресурсно девастирана. Изостанак 
задовољавајућих позитивних ефеката приватизације на индустријска 
предузећа и индустрију Србије у целини резултат је и законске 
регулативе којом је, током протеклих деценија приватизација 
реализована. Регулатива је неколико пута мењана, и то не путем 
корекција и надоградње једног одабраног модела приватизације, што 
би било логички оправдано, већ се радило о радикалној замени 
једног модела приватизације другим („инсајдерски”, односно, 
„модел поделе”, 2001. године замењен је новим моделом, такозваним 
„моделом продаје” друштвеног и државног капитала).  

                                                           
7 http://www.kombeg.org.rs/ Стратегија и политика развоја индустрије Републике 
Србије од 2011. до 2020. године, стр. 82, сајт посећен 5. септембра 2015., 
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 У условима ратних разарања, транзиционих процеса, 
незавршене и бројним слабостима праћене приватизације, 
интензивне криминализације економије и свеопште друштвене кризе 
у којој се Србија хронично налазила већ две деценије дошло је до 
изразитог пада БДП, високе стопе инфлације, драстичног повећања 
броја незапослених, пада животног стандарда, све израженијих 
социјалних неједнакости и повећања броја сиромашних и социјално 
угрожених лица, неуједначеног и неравномерног регионалног 
развоја, пораста сиве економије, неликвидности привредних 
субјеката, високог износа спољног дуга, високог нивоа корупције, 
што је резултирало аномалијама друштва у смислу криминализације 
друштва, поремећаја и урушавања система вредности, осећаја 
безизлазности и бега огромног броја младих образованих људи у 
иностранство и све већим удаљавањем од правне државе.  
 А онда је са варљивим летом 2007. године стигла светска 
економска криза. У годинама када је криза испољила све своје 
негативне ефекте дошло је до драстичног погоршања основних 
индикатора макроекономских кретања и пада нивоа привредних 
активности у Србији. Био је то додатни удар на привреду у 
транзицији Републике Србије и на празне новчанике највећег броја 
њених становника. Евидентно је да је криза, повећаним одливом 
капитала из привреде произвела читав низ далекосежних економских 
и социјалних последица. И као да све то није било довољно, након 
тога се мајстор случај побринуо да и пољопривреда буде додатно 
погођена неповољним временским приликама и природним 
непогодама, најпре, великом сушом 2012., а потом и мајским 
поплавама 2014. године, које су у значајној мери утицале и на пад 
индустријске производње. Последњи у низу, актуелни проблем 
миграната и избегличка криза која погађа целу Европу, значајно 
успоравају опоравак материјално и ресурсно опустошене српске 
привреде.  

 
2. ДЕМОГРАФСКО ПОСРНУЋЕ И ЕРОЗИЈА ЉУДСКОГ 

КАПИТАЛА 
 
 Демографски проблеми и „одлив мозгова” озбиљан су 
ограничавајући фактор раста и развоја привреде који посебно 
успорава, не само опоравак индустрије на умору, већ и излазак из 
кризе дуге четврт века. Отуда се на путу успешне и одрживе 
индустријализације и унапређења конкурентности привреде свакако 
не сме занемарити значај демографског фактора и квалитета људског 
капитала, посебно у условима које карактерише изражена, како 
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квантитативна, тако и квалитативна ерозија људског капитала и све 
интензивнији „одлив мозгова” у иностранство.  
 Притом, централни проблем демографског развоја је, заправо 
проблем депопулације, који је, услед недовољног рађања (мањи број 
живорођених него што је потребно за просту репродукцију) и ниске 
стопе укупног фертилитета (број деце на једну жену) присутан у 
многим деловима јужне, источне и западне Србије, док старење 
становништва постаје један од најозбиљнијих развојних проблема. 
Становништво у Републици Србији (без података са територије АП 
Косово и Метохија) представља једну од најстаријих популација у 
свету, са старошћу од 40,7 година у време пописа 2002. године. Удео 
младих је низак и опада, док је удео старих висок и у сталном 
порасту. По први пут забележен је већи број старих него младих 
(1.177.000 лица млађих од 15 година и 1.241.000 лица 65 и више 
година). Старењем и одливом становништва посебно су угрожена 
сеоска и брдско - планинска подручја.8  
 Према подацима пописа становништва, домаћинстава и 
станова 2011., у односу на 2002. годину, (када је обављен претходни 
попис) дошло је до пада укупног броја становника за 4,15%, што је 
првенствено последица негативног природног прираштаја и 
миграција у иностранство. Сви показатељи указују на то да се Србија 
налази у поодмаклој фази демографског старења. На нивоу 
Републике, од укупно 7.186.862 становника просечна старост износи 
42,2 године, малолетних до 15 година има 14,27%, радно способних 
од 15 до 64 године 68,34%, а оних са више од 65 година 17,4% .9 
 Дубину привредне и социјалне кризе најбоље илуструје 
податак да је број пензионера у порасту, а да се број запослених 
смањује тако да је број корисника пензија премашио број 
запослених. Све су бројнија домаћинства у којима пензионери 
својим скромним накнадама за минули рад издржавају не само своју, 
него и децу своје деце. Према подацима Фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање, објављених у Статистичком билтену, у јулу 
месецу 2014. године било је укупно 1.725.743 пензионера,  док је 
укупан број запослених на нивоу Републике у јуну, у односу на 
претходни месец стагнирао и износио је 1.690 хиљада лица, што је у 
односу на исти месец 2013. године смањење за 1,6%.10  У периоду 

                                                           
8  http://www.putevi-srbije.rs/ „Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. 
године”, стр. 10, сајт посећен 22. септембра 2014. године; 
9
 http://popis2011.stat.rs/, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011., сајт 
посећен 1. октобра 2014. године, 
10 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Статистички месечни 
билтен VII / 2014, стр. 6; 
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јануар-јун 2014. године укупан број запослених смањен је за 1,8% у 
односу на исти период 2013. године и износио је 1.692 хиљаде лица. 
 У Србији је број незапослених лица премашио 10% укупног 
броја становника, а незапослена је скоро половина младих узраста од 
15 до 24 године. Огроман проценат незапослених младих људи тај 
статус има годинама и тако ће, највероватније бити и у наредном 
периоду. Директна последица дугог статуса незапослених огледа се у 
чињеници да, током безнадежног трагања за „проналаском” посла 
млади људи не само да не стичу нова знања, већ губе део стеченог 
знања и радне навике, губе вештине комуникације, управљања 
временом и решавања проблема, самопоуздање, па неретко и 
самопоштовање. Притом, трагично је да код све већег дела младе 
генерације, под утицајем медија и непосредног криминализованог и 
корумпираног окружења, долази до поремећаја система позитивних 
вредности. Од онога ко улаже напор и време у постизање трајних: 
духовних и интелектуалних вредности „вреднији” је онај ко има 
више, без обзира на начине и средства којима је стицао материјално 
богатство. У тежњи ка материјалном благостању и инстант богаћењу 
- брзим профитима и лакој заради неки од њих се, по моделу 
идентификације упуштају у криминалне радње, док они други 
продајом имовине својих предака долазе до средстава за живот, али 
и за куповину алкохола и опијата чије умирујуће дејство изазива 
(краткотрајно) уклањање емоционалне напетости, стрепње и осећаја 
безизлазности и чини да ти млади људи постају као радна снага 
најчешће потпуно неупотребљиви.  
 У овом периоду друштво је мало улагало у образовање, науку 
и истраживање и развој, што је довело до пада економског и 
социјалног положаја наставника и професора (у неким периодима до 
границе достојанства), до пада образовних и васпитних стандарда, до 
пада нивоа опремљености школа и факултета, те до одласка великог 
броја младих, образованих и талентованих људи у светске образовне 
центре и стране фирме (brain drain). Уџбеници су постали скупи, 
експерименти још скупљи, професори демотивисани да раде са 
талентима, па су се тако школе прилагодиле просечнима. Према 
подацима Светског економског форума, на ранг листи земаља према 
квалитету образовног система, Србија је све слабије пласирана тако 
да је за последњих пет година пала за чак 62 места и у извештају за 
2013-2014, се налази на 111 месту од укупно 148 анализом 
обухваћених земаља света. Када је у питању атрактивност земље за 
привлачење талената Србији је припала претпоследња (147) 
позиција, испред Венецуеле, непосредно иза Ирана (145) и 
Молдавије (146), док су у погледу способности државе да задржи 
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младе таленте на ранг листи Светског економског форума лошије 
рангиране само две земље, Венецуела (147) и Мијанмар на 148. 
позицији. Од земаља са простора екс-Југославије у погледу 
спречавања одлива мозгова најбоље је рангирана Црна Гора (65), а 
затим следе Словенија (107), Македонија (123), Хрватска (134) и 
Босна и Херцеговина (143).11 Да ни током 2014. године није дошло 
до значајних помака на пољу задржавања и привлачења талената 
сведочи најновији извештај Светског економског форума. Подаци 
показују да држава не брине о својим талентима и да пати од 
хроничног одлива мозгова, будући да се налази на 141. позицији од 
укупно 144 извештајем обухваћених земаља, испред Бугарске (142), 
Венецуеле (143) и Мијанмара (144). У погледу способности земље да 
привуче таленте Србија се поново нашла на претпоследњем месту 
листе (143), испред Венецуеле.12 Један од највећих проблема Србије 
је заправо емиграција младих високообразованих стручњака који су 
услед небриге државе приморани да своје академске каријере 
наставе у иностранству, у земље које препознају њихов таленат и 
квалитет и свесне су значаја науке и научних институција за 
просперитет и свеукупни развој националне економије и друштва 
заснованог на знању и иновацијама.  
 Талентовани и квалитетни кадрови у условима све веће 
глобалне тражње за изузетно надареним научницима и 
истраживачима, налазе место у државама које им пружају најбоље 
инфраструктурне и друге услове за испољавање креативности коју 
поседују и остваривање најбољих резултата у њиховом 
стваралаштву. Главни разлог за одлазак лежи у слабој могућности за 
запошљавање и непостојању адекватних услова за наставак 
истраживања и напредовање у односу на развијене земље Европе, у 
бављењу неадекватним пословима непримереним знању и 
способностима истраживача и научника као и у недостатку опште 
перспективе у институцијама и друштву уопште. Буџетска улагања у 
науку Србије су, уз мање варијације, у периоду од 2000. до 2010. 
године износила око 0,3% бруто друштвеног производа, што је 
далеко испод европског просека и значајно испод нивоа улагања и 
издвајања за науку која постоје у земљама окружења. Поређења 
ради, земље Европске уније у науку улажу у просеку око 2% бруто 
друштвеног производа, дакле, скоро осам пута више него када је реч 
о нашој земљи. Постоји и читав низ других показатеља који 
                                                           
11 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2013-2014, стр. 131-
345; 
12

 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2014-2015, стр. 491-
492; 
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недвосмислено иду у прилог тврдњи да наука није препозната као 
покретач свеукупног друштва, те технолошког и привредног развоја 
земље. На пример, по издацима компанија за истраживачко-развојни 
рад Србија се налази тек на 125. месту и у односу на земље региона 
рангирана је иза Црне Горе (61),  Македоније (67), Словеније (72), 
Албаније (73) и Хрватске (75), док је по сарадњи на релацији 
Универзитет-индустрија у истраживању и развоју на 95. позицији 
глобалне ранг листе, иза Словеније (45), Црне Горе (47), Македоније 
(60) и Хрватске (81). (WEF, 2014-2015, p.532-533).13 Иначе, према 
квалитету научноистраживачких институција, Србија се налази на 
69. месту, испред Грчке (70) и Македоније (71), а иза Црне Горе (60), 
Хрватске (53) и Словеније (33). 

 
3. ПРОГРАМ „ПРИЛИВА ПАМЕТИ” КАО АНТИТЕЗА 

ПРОЦЕСА „ОДЛИВА МОЗГОВА”  
 
 Мада званична статистика нема прецизних података о томе 
колико младих високообразованих људи и стручњака различитих 
профила одлази ван граница земље са картом у једном смеру, 
континуелна емиграција висококвалификованих кадрова и проблем 
тзв. одлива мозгова деценијама су присутни у српском друштву и 
постају хроничан проблем који паралише креирање одрживе и 
конкурентне привреде. Судећи по досадашњем залагању очигледно 
је да држава не ради оно што је у њеној моћи да врати и/или задржи 
оне који желе да остану и тиме спречи или бар успори даљи 
интелектуални егзодус.  
 Полазећи од постојећег стања у погледу интензивне 
емиграције талената и стручних кадрова намеће се као императив 
потреба да се у што краћем периоду, већим ангажовањем државе и 
њених органа, пронађе начин за „прилив памети” (Brain gain), 
односно повратак висококваликоване радне снаге која је на врхунцу 
својих потенцијала у матичну државу, али и креира модел 
повезивања научно‐истраживачких институција и индустрије, како 
би се спречио одлазак најкреативнијег дела популације. Међутим, 
иако је важно развијати партнерство универзитета са привредом и са 
светским образовним институцијама и истраживачко‐развојним 
центрима не сме се губити из вида да интензивирање сарадње науке 
и привреде у одређеној мери захтева компатибилност научних и 
иновативних решења са реалним потребама, локалним 
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 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2014-2015, стр.532-
533; 
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специфичностима и приоритетима индустрије Републике Србије. У 
супротном, са појавом раскорака између захтеваних и понуђених 
технолошких и организационих иновација паралисала би се 
интеракција истраживачко‐развојних институција и индустрије, и 
тако у још већој мери успорио и довео у питање динамичан раст и 
развој привреде и унапређење конкурентности.  
 Као једно од решења које, по узору на развијени део света 
може бити прихваћено и инволвирано у привредни амбијент земље 
свакако су технолошки паркови. У циљу повећања степена 
иновативности при креирању атрактивног асортимана понуде и 
усавршавања техничко-технолошких решења и процеса производње 
веома је важно омогућити оснивање и функционисање водећих 
технолошких паркова на локацијама које су комплетно 
инфраструктурно опремљене и које обезбеђују интензивне везе 
предузећа, универзитета, научнио-истраживачких института и 
центара који се баве фундаменталним, развојним или примењеним 
истраживањима. По правилу, оснивају се углавном у близини 
високообразовних институција и истраживачких центара те привлаче 
врхунске стручњаке мотивисане да раде на освајању нових 
производа и њиховој комерцијализацији, али и младе таленте који се 
у њима даље усавршавају и образују. Технолошки паркови као 
инкубатори иновативности и предузетништва којима се осигурава 
концентрација знања, високе технологије, образовања и повезаност с 
националним и светским образовним институцијама најефикасније 
су средство за комерцијализацију резултата научних истраживања и 
пут према ефикаснијем реструктурирању индустрије, одрживом 
регионалном развоју, ефикаснијем коришћењу и развоју 
интелектуалног потенцијала, смањењу незапослености и спречавању 
одлива мозгова. Подсећања ради, технолошки паркови почели су се 
оснивати давних педесетих година ХХ века на тлу америчког 
континента, а велику експанзију доживљавају седамдесетих и 
осамдесетих година прошлог века. Међу првима настао је Stenford 
индустријски парк у Калифорнији (1953.) из кога ће се касније 
развити Силиконска долина која данас представља основни модел 
успешног технолошког парка и дом за велики број компанија из 
сфере високе технологије (Apple, Google, Facebook, HP, Intel...) 
 Исто тако, с обзиром да на нивоу државе ниједна институција 
не поседује прецизне податке о броју оних који су у потрази за 
адекватним третманом сопствених практичних знања и вештина 
отишли из земље, неопходно је идентификовати научнике и 
истраживаче који су напустили земљу и креирати базе података о 
научницима у дијаспори, о пројектима на којима раде, о 



 

 201

институцијама на којима се налазе и идентификовати моделе 
сарадње кроз које би, на најсврсисходнији начин дали свој допринос 
развоју науке у Србији, укључивати их у процесе рецензије и 
реализације постојећих националних пројеката, као и запошљавати 
представнике научно-истраживачке дијаспоре који покажу намеру и 
спремност да дођу из иностранства - у институцијама и на 
факултетима широм земље и на тај начин омогућити да знање и 
искуство стручњака који живе и раде ван матичне државе постану 
доступни колегама у домовини. С тим у вези, неопходно је 
подстицати реализацију програма повратка научника који би 
обухватали краће (до три недеље) и дуже (једносеместралне) 
студијске боравке професора, асистената и истраживача (који су из 
било ког разлога били „принуђени” да своје академске каријере 
наставе у иностранству) на матичним високошколским 
институцијама у Србији и обезбедили услове за окупљање 
истраживачких тимова и адаптацију и набавку опреме неопходне за 
истраживање. Исто тако, омогућити „гостовање” домаће 
интелектуалне елите на факултетима европских и светских 
универзитетских метропола, са фокусом на предавања за студенте 
(основних, мастер или докторских студија)  уз укључивање у 
истраживачке пројекте и менторства.      
 Прецизније речено, у измењеном глобалном окружењу 
детерминисаном изазовима глобализације и визијом стварања 
потенцијалног „света без граница”, коришћење интелектуалних 
капацитета дијаспоре препознаје се као витални интерес техничко-
технолошког, економског и друштвеног просперитета земље. 
Аналогно томе, образовање на престижним факултетима у 
иностранству је за талентовани и најкреативнији сегмент популације 
постало саставни део њихове научне каријере и стручног 
усавршавања. Развијањем свести о потреби и значају 
трансформације процеса одлива талената и стручних кадрова у 
њихову циркулацију, потребно је уз несебичну подршку медија 
мотивисати приватни капитал и локалне предузетнике да 
инвестирањем у знање и науку инвестирају у сигурнију будућност 
садашњих и нових генерација. Зато је посебно важно да се у 
наредном периоду капитал који је највећим делом у рукама власника 
приватних компанија, са циљем обезбеђивања одговарајућих 
специјализација и стручног усавршавања младих интелектуалаца из 
Србије, делом усмери ка стипендирању најбољих студената 
завршних година студија на универзитетима са простора европског 
континента (Европске уније, Европске асоцијације за слободну 
трговину и Руске Федерације) и на водећим светским 
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универзитетима. То би могао да постане први корак у покушају да се 
таленти врате и да се бар на неко време заустави даља ерозија 
људског капитала, с обзиром да би се по угледу на праксу, устаљену 
у већини земаља које су суочене са истим проблемом, стипендисти 
уговором обавезивали на повратак и професионално ангажовње у 
земљи порекла након завршетка студија.  
 Произилази да је у циљу заустављања процеса „одлива 
мозгова”, подршке и системског подстицања мобилности људског 
капитала и „прилива памети” потребно креирати инструменте 
убрзаног трансфера знања на два фронта:  

1. Оснивањем школе лидера за индустрију, посебно фокусиране 
ка истакнутим младим истраживачима и њиховој едукацији у 
водећим истраживачко‐развојним центрима и водећим 
индустријским компанијама широм света. Сарадњом са 
успешним страним компанијама које послују у земљи 
организовати праксу за апсолвенте и дипломце у форми 
стажирања, радионица и тренинга обуке и 

2. интензивирањем сарадње са „нашим” истраживачима у 
дијаспори који су остварили успешну каријеру и у 
реномираним производним компанијама се доказали 
практичним знањима, вештинама и креативношћу и њиховим 
укључивањем у посебне програме сарадње на нивоу 
заинтересованих компанија и привреде у целини.  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 Суочена са великим променама које је донела глобализација, 
проблемом старења популације и квантитативне и квалитативне 
ерозије људског капитала и изазовима нове економије засноване на 
знању (knowledge based economy), држава мора да прихвати да 
улагање у образовање, односно, у обезбеђивање одговарајућег 
људског капитала који је способан да се прилагоди измењеним 
околностима, добија карактер инвестиционог улагања и постаје 
стратешки интерес српске привреде и српског друштва. Имајући у 
виду да се ефекти образовања не рефлектују само на појединце, него 
и на друштво у целини, неспорно је да знање постаје основни 
развојни фактор привреде и друштва па се у складу са тим стварање 
квалитетног људског ресурса налази при врху приоритета 
националних стратегија и политика друштвеног, економског и 
технолошког напретка све већег броја земаља тржишне привреде. 
Отуда, основни предуслов одрживог и конкурентног развоја 
привреде Србије представља реконструкција и трансформација 
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образовања, посебно наставак започетих процеса модернизације и 
реформисања система образовања на свим нивоима и његово 
усклађивање са потребама тржишне привреде.  
 Једна од посебно важних перформанси пословног амбијента 
чији значај у привлачењу СДИ и развоју конкурентне привреде 
креатори националне политике и развојних стратегија никако не би 
смели игнорисати односи се на обезбеђење квалитета високог 
образовања и стручне обуке, бољих услова за истраживање и развој 
и подстицање иновација и заустављање емиграције високо 
едукованих кадрова и талената.  
 Приоритетне мере државе морају бити усмерене ка:  

• већим улагањима у образовање, стручно усавршавање и 
тренинг људских ресурса, научна и технолошка истраживања 
и иновације, 

• креирању регулативе која подстиче „прилив памети”,  
• омогућавању двосмерног кретања стручњака,  
• укључивању стручњака из дијаспоре у развојне пројекте 

Србије, 
• пружању бољих услова за живот и рад младих талената и 

еминентних стручњака, уз адекватно вредновање и уважавање 
компетентности, флексибилности и индивидуалне 
креативности испољене кроз резултате експерименталног 
рада и научно-истраживачког стваралаштва, 

• улагању у инфраструктуру научних институција, 
• интензивирању сарадње између истраживачких института, 

факултета и предузећа и промовисању технолошких паркова, 
• спровођењу ефикасне реформе у области образовања,  
• стимулисању истраживања чији су носиоци предузећа, 
• подстицању развоја малог и средњег предузетништва у циљу 

задржавања и повратка „памети”.  
 
 При решавању деценијског проблема који је у форми одлива 
мозгова присутан на простору Републике Србије не сме се 
занемаривати значај привремених и повремених миграција које у 
друштву заснованом на знању постају обавезни део у формули 
креирања људског ресурса највишег квалитета. Не треба да буде 
спорно да су миграције као део напредовања и стручног 
усавршавања сасвим нормална, очекивана и пожељна појава у 
каријери научника, јер данас у биографијама стручњака свих 
профила развијенијих земаља света представљају неизоставну 
ставку. На држави је да у наредном периоду системским 
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подстицањем мобилности смањи и прогресивно елиминише 
препреке које још увек онемогућавају мобилност и већу 
фреквентност талентованог и креативног дела популације ка 
светским образовним институцијама, истраживачко‐развојним 
центрима и реномираним компанијама. Сасвим супротно, феномену 
одлива мозгова се енергичном и заједничком акцијом државе, њених 
институција, привредних субјеката и медија треба озбиљније 
приступити како би се одлив мозгова спречио и преобратио у 
њихову циркулацију и створио амбијент привлачан за значајнији 
„прилив памети”. 
 Нема симње да је крајње време да се Србија, не само 
декларативно укључи у глобалне трендове изградње и очувања 
интелектуалне базе људског капитала највишег квалитета који, 
судећи по савременим тенденцијама постаје фундаментална 
претпоставка развоја економије засноване на знању и иновацијама и 
основа унапређења конкурентности привреде и економског 
просперитета. 
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СВЕТСКА КРИЗА И ПРОБЛЕМИ ИНВЕСТИЦИЈА И 
КОНКУРЕНТНОСТИ У СРБИЈИ 

 

WORLD CRISIS AND PROBLEMS OF INVESTMENT AND 
COMPETITIVENESS IN SERBIA 

 
 Владимир Костић 

Економски факултет Универзитета у Приштини, Србија1 
Александар Костић 
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Сажетак: Аутори истражују проблеме инвестиција и конкурентности у Србији 
у светлу светске економске кризе. Они сматрају да без сталне изградње ефикасне 
инфраструктуре и квалитетног и примереног законодавства, као и политичке 
стабилности нема ни инвестиција. Указују на тренд промовисања сумњивиг 
инвестиција као својеврсни политички маркетинг. Аутори виде 
макроконкурентност као стратешки концепт. Они сматрају да између политике 
страних инвестиција и политике конкуренције постоји висок степен 
међузависности. 
Кључне речи: Инвестиције, конкурентност, светкса криза, развој, иновације 
 
Abstrakt: The authors examine the issues of investment and competitiveness in Serbia in 
the light of the global economic crisis. They argue that without a continual building of 
efficient infrastructure and the quality and adequate legislation, as well as political 
stability there would not be any investments. They also draw attention to the trend of 
promoting suspicious investments as a kind of political marketing. The authors identify 
macro-competitiveness as a strategic concept. They believe that there is a high degree of 
interdependence between a foreign investment policy and a competition policy. 
Key words: investment, competition, a world crisis, development, innovation 
 

УВОД 
 
 Србија, односно они који су је водили последњих двадесет 
година, недорасли времену почели су да спроводе имитативну 
модернизацију поступком наглог и претходно неосмишљеног 
преласка на тржишно привређивање. Управо тај прелазак је био 
богат искушењима која су Србију  доводила у све тежи и тежи 
положај. Он је и саму економску науку затекао неспремну за такав 
след ствари. У Србији  није постојала свест да нису све 
постсоцијалистичке земље у истом положају. Заборавило се да је 
свака земља у транзицији имала свој претходни развој, своју 
историју, своје место и углед у свету. Без искуства у вишепартијском 
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животу нове власти у Србији после пада социјализма нису биле 
свесне да вишепартизам не значи нестајање ауторитарних начина 
владавине. Одједном је по директивама из Европске уније наступила 
неселективна дерегулација. Почиње се са кампањским 
преписивањем закона који важе у развијеним европским државама. 
Тако је српски парламент даноноћно радио и изгласавао законе који 
нису били делотворни за привреду разорену корупционашком 
буразерском приватизацијом. Ова имитативна модернизација закона 
показала се на ширем економском плану неделотворном. У ствари 
Србија није прво спознала саму себе, јер је само тако могла да 
оствари оно што жели. Она није знала шта је прихватљиво а шта не 
на плану законске регулативе привреде. Са друге стране није 
постојала спознаја да све тржишне привреде нису исте. Пропуст је 
био што се није извршила класификација развијених тржишних 
привреда. Она би омогућила да се на прави начин спознају  функције 
државе у стварању тржишног амбијента који није могућ без грађења 
новог система. Модел је морао да буде ситуиран као социјално-
тржишни који, између осталог, подразумева не само промене у 
монетарној и фискалној политици, већ сталној изградњи ефикасне 
инфраструктуре и социјалне политике. Идеал таквог модела у 
Србији подразумева социјалну хармонију и национални консензус. 
Када је реч о социјалној хармонији Србија је имала сасвим другачију 
предисторију у односу на рецимо земље Варшавског уговора. Имамо 
у виду да се српска привреда разликовала јер је самоуправљање уз 
своје негативне имало и значајне позитивне импликације. Онда се с 
правом поставља питање зашто је српски парламент некритички и 
кампањски буквално преписивао законе развијених земаља без 
узимања у обзир специфичности српског друштва и српске привреде. 
У таквим околностима владали су различити антагонизми. Законска 
регулатива, ни ранија ни постојећа, често се није примењивала због 
лоше организованог судства, корупције и споре администрације. 
Очигледно да узроке нашег економског неуспеха морамо у 
ендогеним и егзогеним факторима. У ендогене спада све оно што 
смо до сада навели као и проблеми у самом предузећу, затим лакалне 
заједнице и на крају државе. У егзогене факторе убрајамо окружење, 
односно земље Балкана, затим Европу и на крају глобална кретања. 
Наравно, и једни и други фактори имају свој утицај и не могу се 
одвојено посматрати. У политичком смислу владе су се једна за 
другом извлачиле из ове збрке популистичким мерама које нису 
имале подлогу у економским показатељима. Лоша политика и лоше 
идеје правдале су се светском кризом која је у међувремену 
наступила. Управо политика и идеје о којима пишемо су се 
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прожимале па је било врло тешко променити курс, чак и кад је 
економија пала на најниже гране. Овај проблем се може разрешити 
ако би се слушала реч оних економиста који не иступају као чланови 
политичких партија већ као часни економски стратези. Циљ нашег 
рада је да истражимо и укажемо на светску економску кризу и њен 
евентуални утицај на конкурентност и инвестициону активност у 
Србији.  
 

ПРОМОВИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА КАО ПОЛИТИЧКИ 
МАРКЕТИНГ 

 
 У земљи са тако масовном незапосленошћу каква је Србија 
економски output не може бити велики. Изградња станова и 
издвајање за робу широке потрошње је у вртоглавом паду. Пословне 
инвестиције бивају спорадичне. Свака се инвестиција проглашава 
прекретничком. Нико не поставља питање има ли смисла уопште 
проширивати постојеће капацитете „када продаја опада, а смањује се 
и јавна потрошња због жестоко смањених прихода власти на свим 
нивоима. Ниска потрошња заузврат доноси ниску запосленост, зато 
што оно што се не може продати неће се ни производити, па пошто 
нема потребе за радницима у производњи они неће ни бити 
запослени. Патимо од тешког свеопштег недостатка потражње“ 3. 
Наравно, ништа не долази само од себе. Није случајно речено да је 
развој пре свега начин размишљања без кога није могуће дефинисати 
проблем, а камоли створити привредни амбијент за инвестиције. 
Свакој влади је најлакше да решење нађе у задуживању. Матрица 
размишљања српских политичара је да у земљи буде што мање 
проблема док су они на власти. То је начин очувања мира. Спорна 
питања се одлажу и третирају као поверљива. У ствари они желе да 
све остане по старом иако се вербално залажу за промене. 
Економски раст развијених земаља погоршава сиромаштво у 
земљама као што је Србија. Како то објашњавамо? „Велики део 
добара која се по веома ниским ценама извозе у европске и америчке 
радње производе експлоатицани радници у најсиромашнијим 
земљама“ 4. Једна од дестинација где се налази образована и јефтина 
радна снага је Србија. Не треба заборавити да је Влада донела 
одлуку да се поједина предузећа која отварају стране корпорације 
субвенционишу са 5.000 до 10.000 еура по радном месту. Међутим, 
показало се да је за стране инвеститоре битнија сређена законска 
                                                           
3 Кругман, П. (2012). Окончајте ову депресију. Одмах. Смедерево: Хеликс; 
Београд: Интеркомерц, стр. 26 
4 Атали, Ж. (2010). Кратка историја будућности. Београд: Архипелаг, стр. 99 
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регулатива, да постоји одговарајућа инфраструктура и да је 
банкарски систем у служби привреде, а о стабилној политичкој 
ситуацији и да не говоримо. У Србији се споро схвата да данас свет 
живи у сенци неколико криза које теку напоредо. Реч је о економској 
депресији која још увек траје, ратним жариштима која се умножавају 
(Ирак, Либија, Сирија, Украјина па и Египат), мигрантска криза која 
поприма библијске размере и погађа читав Европски континент. 
Србија која је спровела тешке мере фискалне консолидације 
одједном се нашла у кошмару. Хрватска, Бугарска, Мађарска подижу 
зидове или затварају своје границе и то не само за мигранте него и за 
робу из Србије (Хрватска). Инвестиција у таквим условима, и поред 
убеђивања народа од стране политичара да ће инвеститори похрлити 
у земљу, је све мање. Оно што је Џон Мајнард Кејнс још 1931. 
године приметио важи и ове 2015. године: „Данас смо се запетљали 
у колосалну збрку, погрешно управљајући једном деликатном 
машином чије функционисање не разумемо. Резултат је то да наш 
потенцијал за богатсво може бити протраћен на неко време - на дуже 
време“ 5. То погрешно управљање о коме говори Кејнс изазвало је 
Велику депресију, добар део аналитичког оквира за разумевање 
економске депресије која је захватила Србију проистиче из читавог 
спектра светских догађања. Која су то догађања? 
 

СВЕТСКА КРИЗА И ПРОБЛЕМ ИНВЕСТИЦИЈА 
   
 Нобеловац Пол Кругман, у занимљивој књизи „Повратак 
економије депресије и светска криза 2008.“6, пише о ризику од 
потпуног економског колапса потенцирајући  далек пут до коначног 
решења. Ово мишљење потврђује и чињеница да почетком 70-их 
година прошлога века, имамо нестабилност цена роба, валута, 
некретнина и акција, учесталост и жестину финансијских криза. 
Промене девизних вредности националних валута током овог 
периода биле су велике. Доминантно тржишно гледиште у то време 
је било да се девизна вредност долара САД-а може смањити за 10 до 
12% ради компензовања стопе инфлације у Сједињеним Државама 
која je била већа него у Немачкој и Јапану у претходних неколико 
година. Кругман је у помињаној књизи употребљавао појмове типа: 
„економска катастрофа“,  „ економски амбис“ итд, што само по себи 
говори шта је мислио о кризи. У истој књизи развија две релативно 
                                                           
5 Cause of World Depression, in.: The Forum and Century, 1931, January, Vol. 
LXXXV, p. 21 
6 Кругман, П. (2011). Повратак економије депресије и светска криза 2008. 
Смедерево: Хеликс. 
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повезане и радикалне хипотезе о будућности америчке економије. 
Прво, америчка привреда јe на самој ивици економске провалије. 
Друго, Вашингтон све више губи компас и практично живи у 
виртуелној стварности. Слутња о новој Великој депресији, била је 
разлог што је Кругман упорно заговарао гледиште како темељна 
преокупација  макроекономске и фискалне политике САД-а у 2009. и 
2010. години, мора да буде оживљавање финансијске и привредне 
активности, спречавање даљег пораста незапослености и опадања 
привредног раста, а не прорачунски дефицит. Међутим, Кругман се 
не предаје до краја негативним слутњама наговештавајући да се 
светска економија ипак може спасити.  
 Велика депресија се често користи као наук да се на пример 
догађаји из 1937. године не понове. Он у ствари наводи како је 
Фреклин Деланов Рузвелт покушао да уравнотежи буџет „а ФЕД 
покушале су да 'упију' оно што су сматрале претераним приходима 
банака. Резултат је био катастрофалан: економија је опет кренула 
низбрдо, незапосленост се повећала и почело се говорити о 
Рузвелтовој депресији. На потпун опоравак чекало се све до Другог 
светског рата. Због тога је веома важно схватити где се налазимо. 
Можда смо избегли понављање Велике депресије, али и даље и те 
како живимо у свету у којим не вреде уобичајена правила економске 
политике. Односно, живимо у свету којим управља економија 
депресије – а разумевање логике економије депресије, у којој врлина 
може бити мана а разборитост глупост, наша је једина одбрана од 
економске пропасти“7  
 Ерик С. Рејнерт (Erik Steenfeldt Reinert) у књизи „Спонтани 
хаос“ (економија у доба вукова), подвлачи да данашња економска 
криза открива ризик коме се свет изложио када је дозволио да темељ 
разумевања економије постану модели преузети из физике, а чије 
језгро чине представе о „савршеној информисаности“ и „савршеној 
конкуренцији“ и који не разликују финансијски и реални капитал. 
Књига о којој је реч, написана је  у једној другој економско-
теоријској традицији, далеко мање апстрактној од данашње. 
Уосталом, да видимо шта Е. Рејнерт пише: „Дуго је  изгледало као да 
је све у реду и са светском трговином и са светским финансијама. 
Изгледало је као да судбина својом невидљивом руком управља 
привредом, а регулаторне мере су све више укидане. Стицао се 
утисак као да је настао 'спонтани ред' у духу Фридриха фон Хајека“8.  
                                                           
7 Musolinо, M. ( 2012). "La crise pour les nuls", Paris, p. 21. 
8 Рејнерт, Е. (2010). "Спонтани хаос" – економија у доба вукова, Београд: Чигоја 
штампа, стр. 12.  
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 Из идеолошких разлога потпуно пренебрегавано све што је 
указивало на озбиљну финансијску кризу. Међутим, како је криза 
расла тако се и та накарадна идеологија разоткривала. Истовремено 
показало се да је  глобализација, ако изузмемо становништво у Кини 
и Индији, проузроковала катастрофу у многим сиромашним 
земљама. Реалне плате су пале у већини земаља, од Монголије преко 
Перуа до Африке. Тржиште је и тамо  створило „спонтани хаос“ 
уместо „спонтаног реда“.  
 Очигледно да је период између пада Берлинског зида 1989. 
године и избијања финансијске кризе 2008. године прожет, пре свега, 
идеологијом. У ствари било је то „доба вукова“ када је владала 
илузија о „спонтаном реду“. Научници попут Швеђанина Гунара 
Мирдала (Gunnar Myrdal) су такав приступ сматрали 
„опортунистичким незнањем“. Идеологија је учинила своје па све 
што јој противуречи није желела да региструје.  
 Ерик Рејнерт у књизи „Глобална економија – како су богати 
постали богати и зашто сиромашни постају још сиромашнији“, 
истиче „да је велики јаз између звучних и апстрактних теорија и 
онога што се дешава у стварности. Богате државе имају тенденцију 
да сиромашнима намећу теорије које оне саме нити користе, нити су 
икада користиле. Због тога постаје страховито важно да се прозре 
кроз реторику и види шта се стварно дешава“ 9. 
 Међутим, још од Адама Смита, оне се користе као идеолошка 
и пропагандна заштита. Нова класична економска теорија која 
„доказује“ да ће сви постати богати у капиталистичкој тржишној 
економији добар је пример за то. Мансур Олсон (Mansur Olson) 
„Успон и сумрак народа“ (економски раст, стагфлација и друштвена 
ригидност), каже: „Економисти баштине мисао неколико познатих 
генијалних мислилаца, као што су Смит, Рикардо, Мил, Маркс, 
Валрас, Виксел, Маршал и Кејнз.... И заиста, пошто су и дивови 
економске мисли обично стајали на плећима својих предходника, 
чини се као да економисти у наше време стоје на врху те пирамиде 
талентованих људи. Због чега, онда економисти нису успели да 
предвиде настанак нове економске стварности седамдесетих и 
осамдесетих година 20. века?“10 (Олсон, 2010, стр 27). 
 Перу Мансура Олсона није измакао ни проблем управљања у 
Британији последњих година, као ни њен брзи развој у ранијем 
периоду. Његови теоријски радови конотирају са подацима о 

                                                           
9 Рејнeрт,  Е.  (2006). Глобална економија. Београд: Чигоја штампа, стр. 10. 
10 Олсон, М.  (2010). Сумрак народа. Београд: Службени гласник, стр. 27. 
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споријем расту одређених региона САД–а (североисток и средњи 
запад) као и са бржим растом југа и запада земље. Он то види као 
проблем интересних група. Основна теза је да се у дужем периоду 
стабилности и економског прогреса формирају снажне интересне 
групе чији је основни циљ присвајање ренте на рачун осталих 
субјеката у привредном и друштвеном животу. Он истиче проблем 
неправде и све њене негативне импликације као што су утицај на 
парламент и државну управу.  Као мултидисциплинарно дело по 
анализи и самом карактеру, јасно нам показује како синтеза 
економије, политичких наука, социологије и историографије може да 
понуди успешну анализу друштвених и економских феномена. 
 Марк Занди у књизи „Финансијски шок“ (Глобална паника и 
владине санације – како смо доспјели овамо и што морамо учинити 
да бисмо поправили ствар), сматра да је стварност таква да постоји 
много криваца на различитим странама. „Финансијска пропаст 
оваквих размјера не би се могла овако дубоко укоријенити да земљу 
није окопавао и сјеме кризе садио велик број руку. Финансијски се 
сустав развија великом брзином, нагрижен је све мањим осјећањем 
одговорности у процесу издавања кредита и код банака и код 
њихових клијената, енорман раст нових господарстава у настојању 
која убиру новац својим производима ниских цијена, неадекватна 
контрола креатора политике надзора финансијских институција 
скептичних према регулацији тржишта, неточне кредитне процјене и 
анализе и, дакако што, оно економисти називају'праисконским 
духом' улагача и предузетника – то су елементи на којима се темељи 
ова криза“11. 
 Јован Душанић у књизи „Доларска алхемија и казино 
економија“ (светска економска криза), пише о  савременој економији 
САД-а коју формулише као „казино економија. То значи да је алфа и 
омега таквог пословања спекулативност. Она се временом 
претворила од периферне у основну карактеристику финансијског 
тржишта. Другим речима, овде није реч о стварању нове вредности 
већ о улагањима која представљају њено извлачење из већ створене 
вредности настале у реалном сектору“ 12. Радикалним економским 
реформама створен је системски вакум у коме су старе структуре 
управљања биле брзо разрушене, а нове у међувремену нису 
створене, или су створене у релативно кратком временском периоду 
у коме не могу суштински да профункционишу. Уколико 
                                                           
11 Занди, М. (2010).  Финанцијски шок. Загреб: Мате, стр. 2.  
12
Душанић, Ј. (2009).  Доларска алхемија и казино економија. Београд: Нова 
Српска политичка мисао, 17(3-4), стр. 78. 
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реформатори једноставно брзо разруше старе структуре, норме и 
ограничења како би „почистили државу“, не узимајући у обзир да 
процес стварања нових захтева много времена, онда се новостворене 
структуре и норме, по правилу, показују неефикасним. Џон Греј 
(John Gray) у књизи „Лажна зора“ (Илузије глобалног капитализма), 
износи низ примера којима поткрепљује своју тврдњу да је идеја 
јединствене светске економије слободног тржишта у ствари утопија 
која потиче још из времена Просветитељства. У европском 
утопијском мишљењу о идеалном универзалном друштву с 
јединственим вредностима и јединственом начину уређења 
економског и политичког живота, Греј сматра да се данас суверене 
државе не суочавају с предвидљивом дисциплином квази-
аутоматског златног стандарда. „Умјесто тога оне су ограничене 
ризицима и неизвјесностима, перцепцијама и реакцијама глобалних 
тржишта. Политички избор се нуди нацијама – државама у 1990-им   
годинама не представљају им се као јеловник с утврђеним цијенама. 
Владе суверених држава не знају унапријед како ће тржишта 
реагирати. Мало је, ако их уопће има, правила монетарне и фискалне 
исправности чије ће кршење резултирати предвидивим казнама. На 
рубу, без сумње,  политике које су претјерано ризичне, гледано 
рецимо кроз инфлацију и јавни дуг, бит ће кажњене од опрезног 
тржишта обвезница; али се мјера оштрине таквих тржишних 
реакција не може унапријед знати. Националне владе у 1990-им 
годинама лете на слијепо“13. 
 У наведеној књизи Греј анализира контроверзе и растуће 
нестабилности глобалног капитализма. Он показује да је 
неолибералистички пројект глобалног капитализма политички 
пројект, чији је циљ светска привредна и политичка доминација. Тај 
пројекaт захтева велику употребу силе за успостављање и 
одржавање. САД по свој прилици нису пример за углед када је у 
питању аспирација да буду лидер и доминирају светом, а још мање 
да такав пројекат учине прихватљивим за већину народа. Греј, 
између осталог, пише: „Уз све резерве опреза и добре наде, тешко је 
релативизовати мрачну слику садашњег света. Све дубља 
међународна анархија је будућност човечанства... Ширење нових 
технологија широм свијета не унапређује људску слободу. Умјесто 
тога оно је довело до ослобађања тржишних сила од друштвене и 
политичке контроле. Дајући ту слободу свјетским тржиштима 

                                                           
13 Греј, Џ. (2002). Лажна зора (илузије глобалног капитализма. Загреб: Масмедиа, 
стр. 11. 
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јамчимо да ће доба глобализације бити запамћено као још један круг 
у повијести ропства“ 14. 
 За сада се још увек ломе пера на тему да ли је и колико 
светска привреда у кризи? За азијску се кризу верује да по 
владајућим принципима она се није могла ни догодити. По тим 
принципима слободни токови капитала помажу максималној 
привредној ефикасности. Они то чине чак и онда – као у случају 
Индонезије – кад је њихов ефекат рушење целе економије. У данас 
доминантном схватању света економска је ефикасност одвојена од 
људског благостања. 
 Наоми Клајн (Naomi Klein) у књизи „Доктрина шока - Успон 
капитализма катастрофе“ 15 негира централну тезу неолибералне 
доктрине Чикашке школе и њиховог предводника Милтона 
Фридмана (1912 – 2006) како слобода и демократија иду руку 
подруку са слободним тржиштем. Аутор ове веома занимљиве књиге 
показује на конкретним примерима да у последње четири деценије 
важи сасвим нешто супротно: за спровођење програма Чикашке 
школе неопходна је употреба насиља што је могуће само трајном или 
привременом суспензијом демократског политичког процеса. Приче 
о томе како је програм Чикашке школе  спроведен демократским 
путем су обични митови. У целом свету, у Британији и САД-у, Азији 
и на Блиском истоку постоје моћници који профитирају на хаосу – 
искоришћавају крвопролића и катастрофе да  окрутно и 
немилосрдно преобликују  свет према својим идејама.  
 Џ. Е. Стиглиц (Joseph E. Stiglitz) у познатој књизи која је 
преведена скоро на све језике света „Противуречности 
глобализације“, пише о утицају ММФ и Светске банке на пре свега 
економску глобализацију. Политика ММФ-а, делом је заснована на 
истрошеној претпоставци да тржишта сама по себи воде ка 
ефикасној економији. Представници ММФ–а сматрају да нису 
пожељне државне интервенције на тржишту ни у кејнсијанском 
смислу. Стиглиц истиче да је био задовољан што током глобалне 
финансијске кризе 1997 – 1998. године, видео да се инсистира на 
транспарентности. Међутим, убрзо је схвато да је реч о хипокризији 
јер су институције попут ММФ–а и трезора САД биле најмање 
транспарентне (Пример Источне Азије). Због тога је у дискусији о 
реформама наглашавао потребу за повећаном транспарентношћу. 
Тако он каже: „Ова књига је заснована на мојим искуствима. У њој 
                                                           
14 Исто, стр. 12. 
15
Клајн, Н. (2008). Доктрина шока (успон капитализма катастрофе). Загреб: ВБЗ, 

стр. 58-63.  
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нема ни приближно толико фуснота и цитата колико би било у 
једном академском тексту. Уместо тога, покушао сам да опишем 
догађаје којима сам био сведок, и да кажем неке од прича које сам 
чуо. Овде нема непобитних доказа о било чијој кривици. Нећете 
наћи ни чврсте доказе о страшној завери од стране Вол Стрита (Wall 
Street) и ММФ-а да овладају светом. Не верујем да таква завера 
постоји. Истина је суптилнија. Често је тон гласа, или састанак иза 
затворених врата, или папир који опредељује исход дискусије. 
Многи људи које критикујем ће рећи да сам их погрешно разумео; 
они чак могу пружити доказе који противрече мојим погледима, а ја 
могу понудити само своју интерпретацију о ономе што сам видео“ 16. 
 Да би се уопште могло размишљати о инвестицијама и 
изградњи инвестиционог амбијента мора се све горе наведено узети 
у обзир. Без познавања узрока и последица финансијских криза у 
глобалној економији тешко је изградити стратегију привлачења 
квалитетних инвеститора. То је и био разлог што смо за разлику од 
аутора који пишу о проблему инвестиција и конкурентности већи 
део рада посветили светској кризи. Наиме велике и развијене земље 
су потенцијални инвеститори, па је познавање узрока и последица 
светске економске кризе битно код изградње стратегије привлачења 
инвеститора. Данас треба бити обазрив јер у свеопштој економској 
кризи велике и развијене земље имају своје проблеме које 
покушавају да разреше повратком на кејнсијански модел. Многе 
транснационалне компаније отварају своје филијале у неразвијеним 
земљама и земљама у развоју тражећи простор за монопол, а тиме и 
нелојалну конкуренцију. У кризи се свако сналази како зна и уме па 
су чести и политички притисци на мале земље. Тако није случајно да 
је Смедеревску железару практично на поклон добио U. S. STEEL и 
само док је имао енормни профит остао је у Србији. Обично је таква 
судбина свих политичких аранжмана јер не треба заборавити 
зависност малих земаља која не проистиче само из економских 
разлога већ и из геостратешких и других условљености.  Очигледно 
да криза има читав спектар својих побочних деловања које је 
понекад тешко и разумети. У том контексту мотив за инвестиције 
може бити за велику земљу краткорочан. Ширење нових технологија 
уместо да ослобађа тржиште од политичке контроле, повећава је на 
светском плану. Тако и инвестиције попримају сасвим другачији 
карактер близак Грејовски речено ропсву.  

                                                           
16 Стиглиц, Џ. (2005). Противуречности глобализације. Београд: Економски 
факултет, стр. 15. 
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КОНКУРЕНТСКА ПОЗИЦИЈА СРБИЈЕ 

 
 Већ смо апсолвирали проблеме светске кризе која је оставила 
трага и на Србију. Када говоримо о појму конкурентности, пре свега, 
мислимо на способност земље да пласира своје производе на светско 
тржиште. Ниво конкурентности увек је резултат бројних фактора, од 
оних који се тиче кретања у свету о чему смо већ писали до оних на 
нивоу предузећа и пословног окружења које даје могућност 
инвеститорима да уведу нове производе и побољшају технолошки 
процес. У том контексу национална конкурентност, односно 
макроконкурентност је стратешки концепт који има у виду 
конкурентност целокупне националне привреде. Веома је важно 
разликовати конкурентност од конкуренције. Економским речником 
речено то нису дублети, односно синоними јер конкуренција као 
тржишни феномен семантички изражава интензитет тржишне 
утакмице. Тек подизање нивоа конкуренције унапређује 
конкурентност земље. То значи да је конкурентност далеко 
свеобухватнији појам од конкуренције.  
 Развој глобализације учинио је концепт конкурентности 
битним фактором без кога није могућ одрживи раст једне привреде. 
Стварање претпоставки за дугорочни привредни развој 
претпостављају повећан извоз, привлачење инвестиција. Због 
недовољних ресурса концепт конкурентности за мале земље је 
питање опстанка. Оне су упућене на међународно тржиште роба и 
капитала, што је један од предуслова за придруживање Европској 
унији. Уосталом, сам Копенхагенски уговор садржи у себи 
преамбуле у којима се постављен услов постизања степена развоја 
привреде мора испунити како би земља могла да издржи 
конкуренцију на тржишту Европске уније. Европска унија је 
заједница која се заснива и на структурним прилагођавањима, па се и 
то мора узимати у обзир приликом развијања појединих грана и 
поспешивања инвестиција у њима. Требало би знати да релативно 
застарела технологија се премешта у земље где постоје природни 
ресурси и јефтина радна снага. Веома је важно да се избегне та врста 
„инвестиција“. Влада Србије би морала да своју индустрију заснива 
на иновацијама, односно инвестицијама које ће значити трансфер 
знања. Само тако ће се индиректно трансферисати и капитал. 
Светски економски форум (СЕФ) задужен за проблематику 
конкурентности земаља у глобалним оквирима израђује индекс 
глобалне конкурентности (ИГК). Он узима у обзир институције, 
инфраструктуру, макроекономску стабилност, здравство и примарно 
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образовање, затим високо образовање, ефикасност тржишта добара, 
рада и сл, софистицираност финансијског тржишта, величину 
тржишта, технолошку опремљеност, иновативност итд. 
Стандардизованим анкетама формира се репрезентативни узорак 
који зависи од величине земље. Узорак чине мала, средња и велика 
предузећа. Читаву лепезу питања садржи анкета од којих су 
најважнија она о условима пословања, тржишној клими, политичкој 
ситуацији итд. СЕФ користи и базу података Међународног 
монетарног фонда, Светске банке и Светске трговинске 
организације.  
 Србија је по извештајима СЕФ-а имала највећи индекс 2008. 
године. Затим је он варирао, да би 2014. године постигао свој 
историјски максимум од 3.917. Свеједно према укупној 
конкурентности Србија је у 2014. и 2015. години у односу на земље у 
окружењу дели последње место са Албанијом18. Што се тиче 
структуре параметара конкурентности пад бележи једино 
ефикасност тржишта, док је значајан раст остварен код 
инфраструктуре, високог образовања, макроекономског окружења, 
ефикасности тржишта и технолошке оспособљености. Слабија оцена 
је дата тржишту рада због замерки водећих менаџера поводом 
избора кадрова и запошљавања, отпуштања радне снаге и 
неделотворних ефеката пореских закона. Основна је замерка на 
њихову подстицајност. Влада велике наде полаже на тек усвојени 
нови Закон о раду и очекује бољи извештај када је овај параметар у 
питању или како се то стручно формулише – стуб конкурентности.  
 Опадање прилива директних страних инвестиција повезано је 
са трендом који влада на глобалном нивоу. Већ смо раније указали 
на светску кризу која се одразила на стварање БДП-а. 
Макроекономски индикатори су се погоршали што је било 
дестимулативно за улагање страних инвеститора. Задатак је српске 
привреде да побољша макроекономску стабилност јер је она 
најбитнији параметар без кога није могућ одрживи привредни раст. 
У том контексу политичка стабилност употпуњује позитивну климу 
и подстицајно делује на инвеститоре.   
    Државе су данас међусобно повезане али то не значи да 
тржиште функционише ефикасно. Наиме, потребно је да између 
политике страних инвестиција и политике конкуренције постоји 
висок степен међузависности. Ако тога нема обавезно долази до 
тржишних поремећаја, неједнакости итд. Постоји корелациона веза 
                                                           
17 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-
rankings/   приступљено 29.09. 2015. 
18 Исто 
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између политике конкуренције и политике директних страних 
инвестиција. Инвеститор ће увек водити рачуна на тржишне услове 
који владају у земљи у коју инвестирају. Ту је пре свега реч о 
структури тржишта, односу тржишних учесника и политике, као и 
праксе коју упражњавају владајуће структуре. Ова међузависност 
између политике и могућих директних инвестиција понекад 
искључују конкуренцију јер поједине земље сматрају да ће тако 
брже привући страна улагања. За њих је давање приоритета 
политици конкуренције дестимулативно по инвеститоре. Таква 
логика дугорочно нема оправдања јер без здраве конкуренције нема 
ни успеха.   
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 Данас се о инвестицијама говори кроз призму конкурентности 
и подстицања инвестирања. Међутим, инвестициони процеси се не 
могу посматрати одвојено од општих кретања у економији. Зато смо 
сагледали узроке и последице светске економске кризе преко 
значајних истраживача какви су Пол Кругман, Ерик С. Рејнерт, 
Давид Рикардо, Гунар Мирдал, Мансур Олсон, Марк Занди, Џон 
Греј, Наом Клајн, Џозеф Стиглиц и други. Најновија криза делује 
другачије од претходних и њено препознавање подразумева 
унапређивање нашег финансијског система како бисмо смањили 
ризик и повећали шансе да привучемо инвеститоре. Време до 2008. 
године прожето је, пре свега, идеологијом. Владала је илузија о 
„спонтаном реду“. О противуречностима мало је ко желео да говори. 
Богате државе су наметале сиромашнима теорије које оне саме нису 
користиле. Зато и препоручујемо опрезност јер је важно да се прозре 
кроз реторику и види шта се стварно догађа. У дужем периоду 
стабилности и економског прогреса формирају се снажне интрересне 
групе. Свако ко жели да буде конкурентан морао би и о томе да 
поведе рачуна. За тако нешто влада би морала да има људе способне 
да изврше успешну анализу друштвених феномена. Некритичко 
задуживање неразвијених држава и земаља у развоју само одлаже 
проблем. Најчешће дугови одлазе на потрошњу уместо да се улаже у 
производњу, отварање нових предузећа и обезбеђување нових 
радних места. Међутим, и када се то чини много је администрирања 
и правних препрека. Пошто Србија жели да постане чланица 
Европске уније она уз све наведено мора да води рачуна и о 
структурним прилагођавањима. Ефикасност српског тржишта је 
ниска и ако је постигнут значајан раст инфраструктуре. Србији 
предстоји да побољша макроекономску стабилност што би 
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подстицајно деловало на инвеститоре. Приликом избора инвеститора 
важно је да се успоставе правила где ће економисти имати главну 
реч. Задатак је Владе да очува политичку стабилност земље као 
основни предуслов за страна улагања. 
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Сажетак: Свет се у овом тренутку суочава са два изазова. Један долази из 
прошлости и односи се на кризу модела раста заснованог на конзумеризму. Други 
изазов долази из будућности и односи се на развој који треба да задовољи потребе 
садашњих генерација без угрожавања будућих генерација да задовоље своје 
потребе. Да би одговорила актуелним изазовима мења се и економска наука и 
политика. Држећи се логике да када се чињенице мењају, мења се и теорија, нова 
решења за актуелне изазове се траже у новој интегралној (холистичкој) 
парадигми развоја. Развој се схвата као одрживи напор свих субјеката заједнице 
(појединаца, предузећа и државе) у циљу стварања претпоставки за бољи 
квалитет живота и људску срећу садашњих и будућих генерација. Рад има за циљ 
да укаже на кључне детерминанте које нова парадигма раста и развоја 
афирмише као и на главне иницијативе које томе доприносе. 
Кључне речи: изазови конзумеризма, холизам, одрживи (хумани) развој, квалитет 
живота, здравље. 
 
Abstract: The world is facing two challenges, at this moment. One comes from the past 
and refers to the crisis model of growth based on consumerism. Another challenge 
comes from the future and refers to a development that should meet the needs of the 
present generation without compromising those of future generations to meet their own 
needs. In order to respond to current challenges, economics and politics have started 
changing. Thinking logically, when the facts change,a theory changes, new solutions for 
current challenges are found in the new integral (holistic) paradigm of development. The 
development has been seen as a sustainable community effort of all stakeholders (indi-
viduals, companies and states) in order to create preconditions for a better quality of life 
and human happiness of present and future generations. The aim of this paper is to high-
light tke key determinants that new paradigm of growth and development affirms, as well 
as on major initiatives that contribute to this. 
 Key words: challenges of consumerism, holism, sustainable (human) development, qual-
ity of life, health. 
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УВОД 
 
 У фокусу овог истраживања су актуелни изазови 

конзумеризма са којима се суочава друштвена заједница на 
глобалном и локалном нивоу. Ова проблематика заокупља пажњу 
теоретичара и практичара у претходном периоду, али је и данас 
отворено, незаокружено истраживачко подручје. Иако концептуално 
диференцирано третирана и разматрана у радовима различитих 
струка широм света, представља и даље врло живу и изазовну тему, 
првенствено у смислу трагања за одрживим одговором на кризу 
модела раста заснованог на конзумеризму. Редефинисању подлежу 
не само транзициони модели и на њима заснован развој, већ и 
економска теорија и политика. 

  Корени данашњих проблема се налазе у прекомерној и 
објективно непотребној потрошњи на свим нивоима. Реч је о 
потрошачком друштвеном обрасцу детерминисаним идеологијом 
конзумеризма. Појам прекомерне и објективно непотребне 
потрошње се у основи везује за понашање појединаца, његов 
животни стил и потребе, који извиру из идеологије конзумеризма. 
Ова идеологија се заснива на ставу да срећа појединаца (потрошача) 
зависи од конзумације (потрошње) добара и услуга, односно 
поседовања материјалних добара. Тако идеологија, којом се 
руководе потрошачи на микро плану, прераста у макро идеологију. 
Фраза „време је новац“ најбоље одсликава културу савременог доба 
која све подређује материјалном. Новија истраживања, међутим, 
показују да материјално, по аутоматизму, не доприноси и бољем 
квалитету живота и људској срећи. Трка са временом и постављеним 
кратким роковима за реализацију циљева оставља мало могућности 
за радовање животу. Материјалистичку културу одсликава инстант 
кафа, инстант храна, инстант профит, инстант љубав, инстант живот. 
Ове карактеристике уништавају квалитет живота и здравље обичног 
човека (анксиозност, стрес, страхови, депресија...). Такав избор 
функције циља није могао остати без тешких деформација на читаву 
скалу друштвених вредности. Та култура је развила егоизам, 
похлепу, грамзивост и нетранспарентост. Ове карактеристике 
указују да се ради о болесном друштву. Његове последице се 
манифестују растом несигурности, неизвесности и нестабилности. 
Реч је о сигналима дубоке кризе вредносног система. 

 Идеологија конзумеризма почива на филозофији, „новац је 
мерило вредности“, а сврха бизниса је максимизација профита, који 
се на макроекономском нивоу манифестује растом БДП-a per-capita. 
Ова идеологија је тржишна снага и прави репрезент интереса 
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власника крупног капитала (у ширем контексту мултинационалних 
компанија - MNC). Интереси власника капитала не кореспондирају 
са интересима друштва. Заблуде о светлој будућности долазе од 
стране неолибералних кругова (заступника интереса елите – крупног 
капитала). Ова конзервативна струја економски и друштвени 
просперитет доводи у везу са моделом раста заснованог на 
конзумеризму. Овај модел раста је последњих неколико деценија био 
основа вођења економских и развојних политика и 
институционалних аранжмана на националном и интернационалном 
нивоу. Реч је о материјалном расту који је условљен растом тражње, 
односно потрошачком – материјалном културом. Такав контекст на 
дуги рок, уништава виталне претпоставке за одрживи раст и развој. 
Решења за актуалне проблеме савременог света треба тражити у 
промени парадигме. У ситуацији у којој интегралне (холистичке) 
парадигме развоја још увек нема, потрага за одрживим одговором на 
кризу модела раста заснованог на конзумеризму у овом раду, је сама 
по себи изазов. 

 Рад полази од три хипотезе. Прва је, да су ограничења 
неокласичног модела раста заснованог на конзумеризму такве 
природе да захтевају од менаџмента промену прадигме. Друга 
хипотеза је да промена парадигме захтева и другачији приступ 
развоју. Нова прадигма развој посматра из холистичке 
(мулитдимензионалне) перспективе. Развој се генерално схвата као 
сет циљева дизајниран тако да омогући бољи квалиттет живота 
садашњим и будућим генерацијама. Трећа хипотеза произилази из 
претходне две. Заједнице које инвестирају у друштвене иновације, 
које стимулативно делују на спровођење друштвено одговорне и 
одрживе стратегије на свим нивоима, инвестирају у будућност. 
Друштвене иновације су подједанко важне као и технолошке за 
одрживу будућност заједнице. Оне су посебно значајне за оне мале, 
отворене и недовољно конкурентне земље, као што је наша, које су 
некритички прихватиле друштвене вредности западне 
материјалистичке културе са свим ризицима које она носи. Циљ рада 
је да развије и илуструје описане хипотезе.  

 Рад је структуиран на следећи начин: полазну основу 
истраживања чини елаборација кључних изазова које идеологија 
конумеризма носи. У раду се затим афирмишу концептулане основе 
нове развојне парадигме. Решења за актуелне проблеме савременог 
света се траже у економији која је усмерена на подизање квалитета 
живота људи и дугорочној одрживости, а не на гомилању богатства 
и потрошачкој грозници која нема додирних тачака са реалним 
потребама. У свету драматичних последица изазваних 
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деструктивном природом идеологије конзумеризма, одрживост је 
кључна реч (одржива економија, одрживо друштво). Развој долази са 
охрабривањем паметног, одрживог и свеобухватног раста. 
Наглашава се важност друштвено одговорног понашања актера у 
заједници према развоју који задовољава потребе садашњих 
генерација без угрожавања могућности будућих генерација да 
задовоље своје потребе. Интегрални (холистички) приступ расту и 
развоју је стратегијско средство у реализацији постављених циљева. 

 
1. КОНТЕКСТ НЕОЛИБЕРАЛНЕ ПАРАДИГМЕ РАСТА: 

ИЗАЗОВИ КОНЗУМЕРИЗМА 
 
Перспектива неолибералног система детерминисана је 

материјалним растом. Протагонисти неолибералне парадигме 
сматрају да је раст тражње за потршним добрима и услугама 
генератор развоја. Императив раста је створио потрошачки животни 
стил који подупире одрживост неолибералног система. Потрошачки 
животни стил је продукт материјалистичке културе друштва. Слоган 
“монеy цан буy хаппинесс” (материјално је мерило вредности и 
среће), произишло је из идеологије конзумеризма америчког 
друштва

1. Та идеологија није ништа друго до потрошачки 
друштвени образац настао као део ширих системских потреба 
неолибералног капитализма за обезбеђењем његове одрживости. 

 Могли би смо окарактерисати идеологију конзумеризма као 
специфичну религију. Њен бог је економски (материјални) раст, 
њени свештеници су креатори јавних политика који обезбеђују 
претпоставке за раст (слободно деловање тржишних закона); њени 
апостоли су медији (пропаганда оглашавања) који су убедљиви у 

                                                 
1 Конзумеризам као појам појављује се у литаратури често у контрадикторном 
значењу. Дефинише се на више начина, у зависности од угла посматрања. Тако се 
изворно значење појма конзумеризам односи на манипулативне радње приликом 
оглашавања, настале у маркетинг пракси са циљем да се подстакну потрошачи на 
куповину и потрошњу одређеног производа (Packard, V; The Hidden Persuaders – on 
the advertising industry, 1957; ISBN: 0-671-53149-2) Паралелно са овим, у новијој 
литератури коегзиситирају и друга одређења овог појма. Тако се под 
конзумеризмом подразумева друштвени покрет инициран са намером да заштити 
права и интересе потрошача од неодговорног маркетинга (Kotler, Ph, At All; 
Principers of Marketing, Paperback, 2008, www.amazon.co.uk). У најширем значењу 
под конзумеризмом се подразумева морална доктрина односно идеологија која 
води ка просперитету, идеалу слободе, већем благостању, срећи, демократији. Реч 
је о политичкој конотацији овог појма, скованог од стране академских кругова 
неолибералне провинијенције. 
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поруци да нема среће без конзумирања производа корпорација који 
су предмет промоције, а његова црква је тржни центар (мега маркети 
и сл). Њене основе веровања су “веће је боље”; “ више је боље”; 
“брже је боље” 2.  

 Прави протагонисти идеологије конзумеризма на слободном 
тржишту су MNC. Глобалном пропагадном активношћу утичу на све 
сфере живота и појединца и друштва. Издвајају огромна средства за 
промоцију и ширење потрошачког менталитета3. Познато је да ове 
компаније запошљавају малу армију психолога са једним задатком, 
да код потрошача изазову метални осећај потребе за њиховим 
производима са или без ваљаног разлога. У великом броју случајева, 
потрошачи не купју производ, већ корпоративни бренд – статусни 
симбол, генератор новог идентитета (потрошачког животног стила) 4. 

 Под утицајем идеологије конзумеризма ствара се несвесни 
нагон потрошача везан за брендирани материјални престиж, 
независно од стварне потребе за тим производима. На тај начин, ова 
идеологија постаје заједнички оквир за металне моделе које групе 
појединаца поседују. Она постаје водич понашања људима на 
тржишту и омогућава им да без потпуних информација одлучују и 
делују. Према томе, човек не мора утицати на избор својих реалних 
потреба већ се мора само повиновати идеологији конзумеризма. У 
таквој средини људске слободе сваког појединца, детерминисане су 
интересима капитала. Дакле, од слободе појединца остаје само 
слобода да се слободно подчини моћи (интересима) капитала. Остале 
слободе индивидуе, сви аспекти живота, начин потрошње, животни 
стил, запошљавање, образовање, формирају се управо према систему 
вредности идеолошке матрице конузмеризма. Индивидуе, дакле, 
нису ништа друго до идеолошки субјекти, који своју егзистенцију 
(животни стил) заснивају на систему вредности оних који 
демонстрирају пропаганду, снагу и моћ. Представници интереса 
капитала различитим облицима пропагандног деловања популаиршу 
код индивидуа потрошњу, тако што подстичу нагон за фетишом. 
Фетиш је замена за нешто што чини реалне животне потребе. Реч је о 

                                                 
2Mc. Daniel, C; Good and Money: The moral Challengde of Capitalism, Lanham MD: 
Rowan and Littlefield Publishers, INC, 2007, pp 62-63. 
3
Нпр. 50.000 радика фабрике Jue Jon у Кини, која производи обућу за „Нике“, 
мораће да ради 19 година, да би зарадила оно што „Нике“ потроши за једну годину 
на рекламу (Klein, N; No Logo Alfred A Knopf, Canada; A Division of Random House 
of Canada, Limited, Toronoto 2000, pp 19. 
4Karten, D; When Corporations Rule The World, Earthscam, London, 1995, pp 7. 
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материјалној страни којој се приписује нека чаробна снага (којој се 
човек диви)5. 

 Офанзивним пропагандним деловањем корпорације 
диференцирају и позиционирају бренд (корпоративни; производни) 
као примамљив, атрактиван, супериоран, снажан, мистичан. 
Оваквим обликом промоције стимулишу се вештачке потребе и 
жеље код потрошача за производима који представљају симбол 
престижа и статуса у друштву. Није редак случај да се у тој намери, 
посеже и за неетичком праксом обмањујућег оглашавања (deceptive 
advertising) које компромитује пословну и маркетинг политику 
компанија

6. Иако се та појава санкционише регулаторним системом 
на уређеним тржиштима, унапређењем пропагандне праксе у свету, 
корпорације афирмишу идеологију конзумеризма кроз нове форме и 
облике. На тај начин продужују живот овој идеологији, али и 
супституишу дугорочне циљеве (допринос добробити и предузећа и 
друштва у целини), краткорочним интересима који су најчешће 
обојени увећањем богатства акционара. Максимизацијом приноса за 
власнике (акционаре), менаџери корпорација су, у протекле четири 
деценије, драстично увећали њихова богатства. Прави репрезенти 
овог тренда су били R.Goizueta (gen.dir. Coca-cole od 1981-1997) и 
J.Velč (G.Electric 1981-2001)7. Овај тренд су следили и други 
менаџери великих корпорација, углавном до кризе. Коначно, раст 
приноса за власнике доносио је и високе бонусе менаџерима. Тај 
раст, међутим, није пратио и раст зарада запослених радника. 
Напротив, зараде су стагнирале. То, другим речима, указује да је 
управљачки (тржишни) приступ који је подредио све профиту, био у 
функцији раста продаје и увећања приноса акционара и менаџера. 
Такав приступ је произвео озбиљне аномалије по друштво у целини. 
Класне разлике су се заоштриле, а јаз између богатих и сиромашних 
се продубио и проширио. Такво друштво вођено идеологијом 
конзумеризма, штитећи привилеговане слојеве, само је потврдило 
присуство фетиша раста, чија је улога у томе да подупре увећање 
богатства власника капитала, оправда замену за недостајуће реалне 
потребе. Моћ богатих никада у историји није била тако велика, али и 

                                                 
5
Вуковић, В; Фетиш и индивидуалност, Фебруар 2011 

(www.filmovikojinasgledaju.org/tekst/gradjaninkejn.php) 
6
Више од четири деценија је прошло како је Питер Дракер писао да је постојање 
конзумеризма срамота за маркетинг (Drucker, P; Management: Tasks Responsibilites, 
Practices, Harper and Ron, NewYork, 1974) 
7Martin, R; The Age of Customer Capitalism, Harward Business Review, January-
February 2010, pp. 143. 
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бескрупулозна као данас, са својим властитим слугама, чак и у 
највишим врховима политике и науке8. Та моћ је продукт модерног 
неолибералног (стејкхолдерског) капитализма9. Његове последице су 
бројна ограничења (економске, еколошке, друштвене, 
институционалне, персоналне природе). Такво друштво нема ничег 
заједничког са моралним, етичким и хуманим. Друштвено економски 
систем који за последицу има пораз јавног интереса над приватном 
похлепом елита, води ка социјалним и територијалним 
фрагментацијама

10. У питању су ризици који суштински угрожавају 
функционисање вредносног система и доводе до кризе.  

 Већина утицајних академских аналитичара узроке последње 
кризе из 2008.г, убедљиво највеће, најдубље и најкомплексније са 
којом се свет суочио11, не види само у радару економије, већ и у 
ерозији (кризи) моралних, етичких и хуманих вредности. Друштво у 
којем нема простора за морално нема будућност.  

 Три су основна етичка изазова који су довели до глобалне 
кризе: 1) огромна похлепа изражена кроз сумануту трку за 
профитом; 2) одуство емпатије и елементарног осећаја за другог 
човека; 3) етос расипништва који је тако моделиран да подстиче на 
задуживање, стицање и трошење.12 Ови изазови недвосмислено 
произилазе из самог функционисања неолибералне идеологије 
конзумеризма. 

 Суштина потрошачког друштва није у тренутном 
конзумирању одређених материјалних добара, већ у прижељкивању 
будуће потрошње и доживљаја који генеришу све јачу и јачу жељу за 
задуживањем, стицањем и трошењем. Дакле, човек је постао 

                                                 
8
Никада моћне елите нису тако бескрупулозно господариле светом, како то данас 
чине. Свет подсећа на позорницу којом наводно управља „невидљива рука“ 
тржишта. Иза моћне економске демагогије, оличене у концепту идеологије 
конзумеризма, стоје конзервативни (па и корумпирани) кругови неолибералне 
провинијенције. Реч је о економским пигмејима (Palast, G; Billionaries-and–Ballot-
Bandits: How to steal an Election in 9 easy steps; September 2012; 
www.ballotbandits.wordpress.com/bolok-tour/) 
9Martin, R; op.cit, pp.147 
10
То потврђују истраживања концентрације богатства у развијеним земљама: САД, 

Немачка, В.Британија... (OECD Growing Unequal? Income Distribution and Powerty 
in OECD Countries, 2011). Према Гини индексу, концентрација богатства је 
нарочито изражена у привредама у транзицији које су некритички прихватиле 
идеологију неолиберализма (Milanović, B; More or Less; Finance and Development, 
IMF, Vol. 48, No3, September 2011) 
11Stiglitz, J; Free Fall; America Free Markets and the sinking of the World Economy, 
Norton, NewYork, 2010 
12http://www.covekitehnologija.com/?p=380 
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подређен материјалном. Слоган „материјално је мерило квалитета 
живота“ уништава основне људске вредности, а систем који је 
афирмисао овај друштвени слоган је дубоко дехуманизован. 

 Подмукла зависност од “пацовске трке” за увећањем 
богатства (и потрошње) деформише ментални склоп, ствара нездрав 
однос према новцу

13. Под утицајем медија, али и погођени 
раскошним животом једног броја људи, јављају се покушаји код 
других људи за имитацијом животног стила. То ствара континуирану 
менталну агонију и уништава безбрижност. Са друге стране 
подстиче похлепу, грамзивост и нетранспарентност. Присиљава 
људе да се задужују и остану посвећени непрестаној борби за 
зарадом. Ова животна оријентација производи стрес код људи, води 
у болнице за ментално здравље, ка конфликтиним ситуацијама у 
породици, резултира губитком среће и занемаривањем емотивних, 
пријатељских и хуманих друштвених односа. Према томе, етички 
изазови потрошачког друштва су у интеракцији и чине будућност 
неизвесном. Осећај неизвесности доводи се у везу са: преживља-
вањем, дужничком кризом, персоналном неизвесношћу, угроженом 
животно средином и геополитичким изазовима.14 Сви сигнали 
указују да основне вредности на којима се заснива идеологија 
конзумеризма нису одрживе. 

 Етички изазови идеологије конзумеризма су у директној вези 
са неадекватним управљањем друштвено економским системом. 
Неупсех менаџмента, по правилу, прати: неадекватна визија система; 
неефикасно функционисање институција; продубљивање разлика 
између богатих и сиромашних људи; рентно понашање пословне и 
политичке елите (растрући број забележених скандала); неадекватна 
регулација тржишта; проблем недозвољене трговине, организованог 
криминала и корупције; бујање сивог и црног тржишта итд. У таквом 
амбијенту све је више ограничења расту и развоју детерминисаним 
идеологијом конзумеризма. Она имају, поред економских, своју 
персоналну, институционалну, друштвену и еколошку димензију. 
Одсуство осећаја за: друштвену правду, већу једнакост, друштвену 
хармонију, смањење насиља, већу безбедност (мање криминала) 
онемогућава, једноставно, да већиња људи може само нормално да 

                                                 
13
Пацовска трка (rat race) је синоним за: похлепу за новцем, потрошачки животни 

стил, морално посрнуће. Ово је време трагања за изласком из „rat race“. (Skidelsky, 
R, Skidelsky, E; How Much is Enough?: The Love of money and the cas for the good 
life, Publishing, September 2013, Penguin Books, Paperlock, pp.3) 
14Stiglitz, J; Kaldor, M; The Quest for Security: The Challenge of Global Governance, 
NY: Columbia U Press, April 2013, pp. 43 
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живи. Са друге стране материјални раст нема адекватан одговор на 
изазове урушавања еко система. Нема одрживе будућности без 
ефикасне заштите (угрожене) животне средине. Све набројано 
представља довољан разлог за промену не само управљачког 
приступа и система вредности (животног стила), већ и промену 
развојне парадигме и друштвено економског система. 

 
2. КОНЦЕПТУАЛНЕ ОСНОВЕ НОВЕ РАЗВОЈНЕ 

ПАРАДИГМЕ: ИЗАЗОВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
 
 Неолиберални капитализам се данас налази у регресионој 

фази. Утисак је, да је упркос још увек израженој политичкој, 
економској и медијској снази, време његове пуне доминације за 
нама. Иако је капиталистичко друштво настало на идеологији да 
материјалне вредности доносе срећу, приметно је, да иако су људи 
данас много имућнији, то не значи да су и срећнији. Већина 
становника на западу данас ужива у стандарду изнад снова својих 
предака (комфор, луксуз у свим облицима и видовима). Упркос 
чињеници да је западно друштво почетком 21-ог века неупоредиво 
богатије у односу на пре 50 година, стоји забрињавајућа појава. 
Истраживања у САД указују на мањак задовољства квалитетом 
живота у односу на пре 50 година15. Ставови испитаника указују да 
веће материјално богатсто заједнице не води ка већем благостању 
појединца. Наиме, иако је реални БДП у САД од 1980-тих година до 
данас, порастао за 130%, зараде запослених, животни стандард 
обичних људи је стагнирао. Њега прати урушавање квалитета 
живота детерминисано вредностима материјалистичке културе. 
Његове послдице се манифестују растом неједнакости, неизвесности 
и нестабилности. Све је то утицало на став анкетираних грађана који 
већи значај придају социјалној правди, људским слободама, 
једнакости, хуманости, здрављу, људској срећи, уместо култури која 
подређује све материјалном. 

 Све гласније се поставља питање да ли је економија и 
друштво одрживо ако настави да следи модел раста заснован на 
конзумеризму. На постављено питање, не мали број неолибералних 
догматика настоји да докаже да не постоје ограничења економском 
расту детерминисана овим тржишним моделом. Штавише, они 
најкозервативнији у одбрани неолиберализма и интереса богатих 
изражавају жестоко противљење оживљавању било каквог уплитања 

                                                 
15www.debate.org/opinions/society/islife in america better today then it was 50 yeas ago/ 
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државе у регулацију економских токова (идеја кејнсијанизма)16. 
Остају верни тези да филозофија тражње покреће раст који води 
максимирању благостања нације, а да тржишне имперфектности 
могу бити исправљене политиком регулације тржишта. Бранећи 
неодбрањиво (сопствене грешке, заблуде али и интересе), ова 
конзервативна струја међу неолибералним економистама одиграла је 
велику улогу у подривању ефикасне реакције на кризу одрживости 
идеологије конзумеризма. Другим речима, онемогућила је да се 
сагледају опасности за будућност света које произилазе из 
продубљивања: 1. Неједнакости (изазване све већим јазом између 
богатих и сиромашних коју прати ерозија моралних и етичких 
вредности); 2. Нестабилности (изазване дерегулацијом и постојањем 
екстрактивних институција које су допринеле победи интересно 
орјентисаних елита над друштвеним интересом); 3, Неизвесности 
(изазване краткорочним, егоистичким, нехуманим интересима 
власника капитала); 4. Еколошке угрожености (изазване климатским 
променама). 

 Криза одрживости идеологије засноване на конзумеризму је 
прилично уздрмала транзициони модел који је на таласу 
неолибералне еуфорије, често проглашаван апсолутно супериорним 
у односу на постојеће алтернативе у свету, и сагласно томе, узором 
по коме треба организовати тржишну привреду и демократско 
друштво. Показало се да је модел раста заснован на конзумеризму 
деловао као генератор рецесионих трендова на интегралном 
тржишту и последичне економске и друштвене нестабилности. 
Неконтролисани раст не доприноси развоју. Још је Симон Кузњец у 
свом првом извештају америчком конгресу 1934.г. упозорио на 
разлике између квантитативног и квалитативног раста (мерено 
трошковима и користима на кратак и дуги рок). Ово упозорење 
Кузњеца данас је актуелније више него икада17. Неконтролисани 

                                                 
16
Колико је конзервативна неолиберална струја јака у одбрани својих ставова и 

интерса, показује и став изнет у десничарском часопису „Human Events“ (2005) 
који је Кејнзову „Општу теорију запослености, камате и новца“, уврстио међу 10 
најштетнијих књига 19 и 20 века, раме уз раме са Хитлеровим „Mein Kampfom“ и 
Марксовим „Капиталом“. Кругман, П; Окончајте ову депресију, Одмах“, Хелиx-
Смедерево, Интеркомерц – Београд, 2012, стр.98 
17
Посматрано из макро перспективе то значи да није толико битно да ли је 

економски раст забележио стопу од 2-3%, већ да ли тај раст унапређује или 
угрожава квалитет живота. Тако нобеловац Џ. Акерлоф наглашава да га формални 
раст једва занима у поређењу са растом квалитативних фактора развоја (Haque, 
M.S; The Myths of Economic Growth: Implications for Human Development: NewYork 
2004, pp.16); www.prifile.nus.edu.sg/fass/polhaque/gnp-myth.pdf/ 
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раст створио је трошкове који премашују користи за друштвену 
заједницу. Дебата је кренула18. Друштвена свест о угрожености 
света, неодрживим моделом раста, покретач је промена. Циљ 
транзиције је повратак света на путању дугорочног и одрживог раста 
и развоја. Да би се то остварило неопходне су и друштвене иновације 
које укључују и промену друштвено-економског система. Реч је о 
визији новог система који је тако дизајниран да негује хуманост, 
одговорност, одрживост, људску срећу и добробит целокупног 
живота на земљи. Из нове визије система извире и нова парадигма 
инклузивног раста и развоја19. Ова парадигма сматра економски 
развој одрживим ако се истовремено побољшава квалитет живота 
(људска срећа) и квалитет животне средине. Валидност макро 
економске парадигме развоја, међутим, манифестује се на микро 
економском нивоу, где се ствара нова вредност. То значи да се макро 
економска перспектива доводи у везу са друштвено одговорним 
пословањем компанија. Стару парадигму „што је добро за бизнис, 
добро је и за друштво“ замењује нова „што је добро за друштво, 
добро је и за бизнис“. Одговорност је постала основни етички 
императив савремених управљачких концепата. Инвестирањем у 
пројекте који су у складу са приоритетима одрживог развоја, 
компаније примењују концепт стварања додајне (подељене) 
вредности

20. Реч је о новој циљној функцији предузећа. Она 
наглашава везу између краткорочне профитабилности и дугорчне 
одрживости. Овај стратегијски управљачки приступ почива на новој 
холистичкој маркетинг парадигми која гласи: „учинимо свет бољим 
местом за живот и људску срећу“ 21. Нова циљна функција предузећа 
се неће остварити самосвешћу носилаца интереса капитала. Овде 

                                                 
18
Дана 02.Априла 2012, 800 делегата у седишту скупштине ОУН у NewYorku 

покренуло је дискусију о новој парадигми развоја. Реч је о парадигми која је тако 
дизајнирана да негује људску срећу и добробит целокупног живота на земљи (Sec-
retary-Generals Remarks at High Level Meeting on „Happiness and Well-being: Defin-
ing New Aconomy Paradigm“; NewYork, 02.04.2012. 
19Ova paradigma je nastala u okviru Svetske Banke (The World Bank, Comission on 
Growth and Development, Growth Report Strategies for Sustainable Growth and Inclu-
sive Development, 2008). 
20Porter, M; Kramer, M; Creating Shared Value: How to reinvent capitalism and unleash 
a wave of innovation and Growth; Harward Business Review; January-February 2011, 
pp.64 
21Šire o tome: Kotler, P; Hessekel, D; Lee, N; Good Work: Martketing and Corporate 
Initiatives that Build a Better World and Bottom line; June 2012 (ISBN: 978-1-118-
20688-3); Kotler, P; Kartajaya, H; Setaiwan, I; Marketing 3.0, From Products to Cus-
tomers to the Human Spirit, HardCover, May 2010 
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проблем настаје када се „измешају“ корисно (интереси за профитом) 
и поштено (друштвена одговорност према заједници). Превагу у 
неадекватно уређеном и нетранспарентном институционалном 
миљеу, по правилу, добија корисно, тим пре ако се конкуренција 
служи истим или сличним средствима22. Да би се смањио ризик 
нетранспарентног (неетичког) понашања компанија потребна је не 
само промена управљачког приступа друштвено одговорном 
пословању, већ и промена институционалног система. Сматра се да 
се на овај етички изазов може ефикасно одговорити изградњом 
инклузивних институција23. Овај мета фактор конкурентности и 
одрживог раста постао је предмет занимања реформских снага у 
пост-кризном периоду. Тако се у концепирању разних реформских 
модела инклузивне институције додају класичним факторима раста 
(инвестицијама у нове гране и делатности). Институције су у тесној 
вези са висином трансакционих трошкова као важним критеријумом 
ефикасности самог економског и друштвеног система. Задатак 
институција је да редукује трансакционе трошкове. Што су они 
израженији, захтевају радикалније реформе и више ресурса 
(интелектуалних, материјалних, финансијских, информационих) за 
стабилизацију нарушене институционалне структуре којим би се 
отклониле кључне препреке и осигурала путања одрживог раста и 
развоја. 

 Квалитет инклузивних институција детерминисан је 
способношћу и одговорношћу оних који управљају друштвено-
економским системом (реформске снаге) да профилишу такав 
регулаторни оквир који обесхрабрује нетранспарентност 
(неетичност) и ахуману пословну праксу и подстиче компаније на 
трагање за новим путевима раста кроз креирање одрживе 
конкурентске предности. Изградња инклузивних институција је 
еволутивни процес који има за циљ да кроз интерактивну везу 
између концепта друштвене одрживости и корпоративног концепта 

                                                 
22
Није редак случај да се иза промовисања друштвено одговорног пословања 

компанија прикрива коруптивна пословна пракса. У последњих 15 година, велики 
корпоративни скандали, од Artura Andersona i Ernona do Lehman Brothersa i Sie-
mensa, били су везани за компаније које су спроводиле друштвено одговорну 
корпоративну праксу. Примера ради, Сиеменс је уложио 400 милиона ЕУРа у 
унапређење политике ДОП. То је, међутим, много мање новца од једне милијарде 
евра које се процењује да је Сиеменс инвестирао у коруптивне радње. (At Siemens 
Brilery Just a Line Item; www.nytimes.com/2008/12 
23Acemogly, D; Robinson, J; Why Nations Failed: The Origins of Power Prospering and 
Poverty; Kruna Publishing Group; March 2012, pp.73 (ISBN: 0307719235, 
9783077/9232) 
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друштвено одговорног пословања ствара претпоставке за паметан, 
одржив и свеобухватан раст и повећање благостања садашњих и 
будућих генерација24. Реч је о интегралном приступу расту и развоју. 
Такав приступ фаворизује дугорочни (стратегијски) правац развоја 
који омогућава раст, али не нужно и економски оптималан. 
Подразумева већу спремност друштва да субституише економску 
оптималност на кратак рок, зарад веће сигурности за одрживу 
будућност у оквиру оптималних еколошких и друштвених коридора 
заштићених регулаторним системом који је у функцији реализације 
циљева одрживог развоја. Ова холистичка идеја развоја је изазов, не 
само за неолибералну парадигму раста, већ и за она схватања развоја 
која наглашавају институционалне промене, остављајући нетакнутим 
постојећи друштвени образац (материјалистичку културу) и 
неолиберални друштвено економски систем. 

 
3.  КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НОВОГ СИСТЕМА: 

КВАЛИТАТИВНИ ФАКТОРИ РАЗВОЈА 
 
 Експоненцијални раст литературе о одрживом развоју је у 

корелацији са растом интересовања за изналажење решења за 
латентни растући конфликт између изазова неконтролисаног раста и 
одрживог прогреса

25. Развијају се методологије које користе 
квантитативне и квалитативне индикаторе, који омогућавају 
комплексну анализу: 1) кризе модела раста заснованог на 
конзумеризму; 2) фактора који утичу на отварање одрживе развојене 
перспективе. Развој нових методологија произилази из потребе 
целовитог сагледавања друштвених феномена који имају утицаја на 
одрживи раст и развој. Чиниоци који доприносе одрживом расту и 
развоју нису искључиво инвестиције у нове технологије, гране и 
делатности него и инвестиције у друштвене иновације које 
подржавају процес промена, ширење нових идеја и стварање климе 
за нове иновативне подухвате. До скора владајући маинстреам у 
економској теорији и политици није обраћао довољно пажње на 
социјалну структуру, институције и културу друштва, сматрајући их 
секундарним, неекономским питањима. Склоност да питање развоја 
посматра из угла економског апстрактног моделирања је укорењен у 
традицији неокласичне економске теорије али и неокензијанске 

                                                 
24Klingman, Tumeir; What is holistic sustainability? ; 15.july 2010; 
http://klingmann.tumblr.com/post/815767018/what-is-holistic-sustainability/ 
25www.nature.com/news/development-time-to-leave-gdp-behind-1.4499 
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макро-економске политике интервенционизма. Синтетички 
показатељ економског раста БДП по глави становника, је примарни 
развојни циљ, мера економског успеха и националног благостања. 
Раст БДП-а је мера која је била услов за рангирање нација (развијене, 
недовољно развијене, неразвијене земље). Овај редукционистички 
методолошки оквир често искључује коришћење разних 
неекономских (квлаитативних) фактора као детерминанти развоја. За 
многе је, рецимо, квалитет живота и људска срећа вреднији 
индицатор развоја од БДП-а по глави становника26. Апстраковање 
ових важних детерминанти развоја утицало је на појаву нових и 
комплекснијих истраживања, која имају своје полазиште у 
методолошком холизму. Суштина холистичког приступа развоју 
огледа се у обједињавању свих квантитативних и квалитативних 
индикатора у настојању да се сагледају димензије одрживог развоја 
из различитих нивоа и перспектива.  

 Инспирисани основним вредностима методологије холизма, 
данас је у употреби више композитних индикатора, на основу којих 
је могуће оцењивати квалитет живота, задовољства и среће, а тиме и 
оцењивати ефикасност институција и политика у циљу задовољења 
потреба и очекивања људи. 

 Индекс хуманог развоја (human developmnet index) је 
оригинално креиран у оквиру развојног програма UNDP-а (први пут 
1990.) ради упоређивања између земаља, у циљу вредновања 
просечних достигнућа хуманог развоја. Обједињује 72 индикатора и 
усаглашен је са новом листом индикатора Комисије за одрживи 
развој при УН. Напредак се изражава преко три променљиве: 
животни век, образовни ниво и доходак, чиме овај индикатор постаје 
свеобухватна мера вредновања друштвеног благостања. Вредности 
промењљивих који чине HDI се крећу, у границамао од 0-1 за дату 
земљу. Показују распоне које је та земља прешла ка максималној 
вредности, што омогућава да се направи поређење са другим 
земљама. Разлика између оне вредности коју је дата земља остварила 
и максимално могуће вредности показује недостатке те земље, при 
чему је изазов да пронађе начине како да смањи ове недостатке27.  

На економски и друштвени развој заједнице у великој мери 
утиче и квалитет живота људи изражен индексом људске среће. За 

                                                 
26www.ourworldindata.org/data/econimics-development-work-standard-of-
living/happiness-and-life-satisfaction 
27izveštaj o humanom razvoju za 2014 
(www.rs.undp.org/content/dam/serbia/publications/%20reports/serbian/undp-
srb/rezime%20izveštaja%20humanom%20razvoju 
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оцену индекса људске среће користе се различите методологије28. До 
среће води хедонизам (задовољство свих чула, стање духа и свести у 
којем нам прија све што нас окружује),29 алтруизам, емпатија, 
квалитет живота итд. Светски извештаји о индексу среће укључују 
анализу из подручија економије, психологије, здравља, перцепције 
корупције, солидарности, друштвене хармоније. Национални индекс 
среће рангира се на скали од 1-100 бодова. Веома је велики број и 
других фактора (поред поменутих) који утичу на одрживи развој 
економије и друштва30.  

 Значајну групу фактора чине и вредности појединих обележја 
националних култура. Ови показатељи нису међусобно искључиви. 
Напротив, њихова синергија је кључна како би се указало на развој 
културе одрживости . (Табела 1) 

Одрживе заједнице су места где људи желе да живе и раде сада 
и у будућности. Оне задовољавају различите потребе садашњих и 
будућих генерација и доприносе високом квалитету живота и 
људској срећи. Реч је о напредним заједницама које карактеришу 
аутентични друштвени обрасци (институције) који подржавају 
захтеве културе одрживости (економске, еколошке, друштвене, 
персоналне), што им омогућава да комуницирају са глобалним 

                                                 
28
У употреби су: 1. Методологија Галуповог института о истраживању индекса 

људске среће. Спроводи се анкетним истраживањем на узорку од 1000 људи 
старијих од 15 г; Истраживање у 2014 години обухватило је 143 земље 
(www.gallup.com/pool/182009/mood-world-upleat-inernational-happiness-day.aspx). 
Од 2012 године у употреби је и Методологија Prof. Johana F. Helliwella sa univerzi-
teta British Columbia, urednika prvog Izveštaja UN o stanju sreće u svetu 
(J.Helliwell;R.Legard;J.Sachs;World Happieness Report; 
www.theylobeandmail.com/news/national/ ar-
ticle240733928.ese/binary/world+happiness+report.pdf). 
29
Под хедонизмом који води до људске среће, подразумева се способност 

проналажења радости у малим стварима. Овај појам није синоним на уживање 
привилегованих. Латинска пословица каже: Није богат онај који много има, него 
онај који мало жели. Дакле, под хедонизмом који води ка људској срећи не 
подразумевају се привилегије одабраних које често воде у егоизам. Овај облик 
хедонизма (који није ретка појава у свету којем живимо), психијатри изједначавају 
са патологијом (Philosophy: Etics and Hedonism; 
www.google.rs/webhp?sourceid=chrome-instantandrlz) 
30
Индикатор који заслужује пажњу, али још није у службеној употреби у нашој 

земљи, развио је канадски економиста Viliam E. Rees и назива га еколошки утисак 
(ecological footprint). Овај индикатор ОР вредније људску носивост као степен 
трошења ресурса а да се прогресивно не погоршава стање еко система (Rees, F; 
Ecological Footprints and Biocapacity: Essential Elements in Sustainability, Assessment 
Chichester, UK, John Willey and Sons, 2006; pp143-158; 
www.en.wikipedia.org/wiki/willian-e-rees). 
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трендовима и изазовима на локално прихватљив начин.Развојни 
концепт ових економија заснива се на политикама и стратегијама 
очувања одрживог здравља система. Темељи се на оним друштвеним 
вредностима (институционалним аранжманима) које воде: 1. Развоју 
аутентичне демократије; 2. Бољем квалитету живота за све, а не само 
за привилеговане; 3. Подстицању колективизма, солидарности, 
толеранције, друштвене хармоније наспрам индивидуализма и 
његовања култа ега; 4. Поштовању еко система и заштити 
необновљивих извора; 5. Балансу између економских, еколошких и 
друштвених димензија одрживости; 6. Заједничкој одговорности 
свих актера у друштву према будућности, стварањем претпоставки 
за веће благостање будућих генерација у односу на садашње;7. 
поштовањем потреба других заједница у региону са циљем 
обезбеђења одрживости сопствене заједнице31. Достигнућа хуманог 
развоја ових друштвених заједница заснивају се на: 1. Способности 
предузетно оријентисане владе да адекватно управља променама 
које воде ка дугорочном расту и развоју; 2. Ефективној регулацији 
система усклађеној са аутентичним перформансама културе и 
историјског наслеђа интерне средине; 3.Високим стопама домаћих и 
страних инвестиција.Уочава се да напредне друштвене заједнице са 
високим индексом HDI и индексом среће, (Норвешка, Шведска, 
Данска, Холандија, Бивша YU) нису превише наклоњене основним 
вредностима материјалистичке културе. Шта више, препознатљиве 
су по друштвеном обрасцу који носи обележја предузетничко 
солидаристичке културе (Ниским вредностима индекса мушких 
вредности исказано у Табели 1). Аналогно Хофстедеовом 
истраживању, реч је о културама које се опредељујуће заснивају на 
женским вредностима и обележијима, као што су: квалитет живота 
(људско благостање посматрано кроз призму уживања у животу); 
солидарност и брига за друге, традиционалне породичне вредности 
(колективитет, толеранција, емоција, нежност, љубав, топлина). 
Високо се цене људска срећа, хармонични социјални односи, статус 
у друштву. Зарађивање новца и стицање материјалног богатства не 
сматрају се најважнијим стварима у животу. Испољава се већа 
толерантност према другачијем и различитом као ипрема променама 
правила и норми понашања. Комуникација је у оваквим културама 
смиренија, спорија и опуштенија. Високо се вреднује испољавање 
добрих и хармоничних односа са другим људима, институцијама, 

                                                 
31Kibert, C; Thiele, L; Peterson, A; Mourle, M; The Ethics of Sustainability 
(www.cce.ufl.edu/wp-content/uplods/2012/08/ethics-sustainability-textbook.pdf 
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окружењем и природом. Инсистира се на што већој међузависности 
људи, животу и раду у интеракцији са другима. Успех и вредност 
људи се показују преко успостављања социјалних веза и оствареног 
угледа и статуса у друштву. У међуљудским односима емоције се не 
прикривају. 

 
Табела 1: Индикатори културе одрживости (индекс хуманог 

развоја; индекс људксе среће)                                                                                                                
за одабране земље са претежно материјалистичким и 

солидаристичким обележјима културе 
Нације са претежно материјалистичким 

обележјима културе  
Нације са претежно солидаристичким обележјима 

културе 

р.б Земља 

Индеx 
мушк

их 
вредн

ости         

Ранг 
хуман

ог 
развој

а 2014  
/2013 

Индеx 
хуман

ог 
развој

а 

Инд

еx 
људ

ске 
срећ

е             
(нај
виш

и 89)   

р.б Земља 

Индеx 
мушк

их 
вредн

ости       

ранг 
хуман

ог 
развој

а 2014           
/2013 

Индеx 
хуман

ог 
развој

а   
2014 

Инд

еx 
људ

ске 
срећ

е - 
2014 

1 САД 62 5 0,914 79   1 
Шведск

а 
5 12 0,898 79 

2 
Вел.Бр
итаниј

а 
66 14 0,892 75   2 

Норвеш
ка 

8 1 0,944 79 

3 Ирска 63 15 0,899 76   3 
Холанд
ија 

14 4 0,915 79 

4 
Немач

ка 
66 6 0,911 77   4 Данска 16 10 0,91 78 

5 
Швајц

арска 
70 3 0,917 80   5 

Бивша 
Југосла

вија 
21 - - - 

6 
Аустр
ија 

79 21 0,881 75   6 Финска 26 24 0,878 78 

Извор: Изведено на основу Hofstede Geert, Cultures and Organizations: Sofware of 
the mind, London, 1991, McGraw-Hill; Index Human Development - UNDP, 2014; 
Happinest County in the Wolrd; Gallup Research Index, 2014; Positive Emotinons 

Worldwide. 
 
 Индикативно је да је и један број друштвених заједница које 

су више наклоњене основним вредностима „материјалистике 
културе“ 32, остварио високе индексе HDI и људске среће (САД, ВБ, 

                                                 
32
Материјалистичке културе се доминантно заснивају на животним вредностима 

које носе мушка обележја, као што су; каријеризам, материјализам, резултати, 
снага, брзина, агресивност, сукобљавање, кондиција. Брига за друге људе и 
угрожене социјалне групе није видљива карактеристика ових култура. Оставља се 
утисак особене индивидуалности и независности од других људи. Високо се цене; 
успех, способност зарађивања новца и увећавање сопственог богатства. Синтагма 
„иако није све у новцу он ипак смирује живце (доноси спокој)“, најчешће се 
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Немачка, Швајцарска...). Не треба заборавити да су ове земље одавно 
ушле у раздобље тзв. друштвене (институционалне) стабилности и 
релативно ниских трансакционих трошкова. То не значи да су 
друштвени обрасци (институције) у овим земљама константа и не 
подлежу променама. Напротив, да би наставиле даљи раст оне 
морају унапређивати постојеће и уводити нове технолошке и 
друштвене иновације. Редослед није случајно дат. Наиме, иако се 
код ових земаља у изучавању фактора који су од кључног значаја за 
раст и развој већа релативна важност придаје технолошким 
иновацијама, последњих година не заборавља се да се нагласи значај 
друштвених иновација за раст и развој. Коначно, друштвене 
иновације нису ништа мање значајне од технолошких. Са новим 
глобалним трендовима, друштвене вредности материјалистичке 
кутуре објективно постају озбиљна претња овим земљама у даљем 
расту и развоју. То је и разлог све снажнијег заговарања транзиције 
друштвених вредности идеологије конзумеризма који је и узрок 
проблема у функционисању система. Нова парадигма инклузивног 
(паметног, одрживог, свеобухватног) раста афирмише потребу за 
друштвеним иновацијама. Сматра се да су екстрактивне институције 
(продукт друштвених вредности материјалистичке културе) данас 
главна кочница овим земљама (посебно САД) у реализацији 
стратегије инклузивног раста.33 Оне служе интересима мањине и 
елити на власти за згртање богатства на рачун заједнице и 
становништва. Такав друштвени образац је, дакле, препрека 
одрживом развоју. Другим речима, одрживи развој је заробљеник 
интереса богатих појединаца и моћних елита. Према томе криза 
идеологије конзумеризма је дефакто криза друштвеног обрасца који 
је произвео ерозију моралних и етичких вредности. Везујући 
проблеме западних (потрошачких) друштава за функционисање 
екстрактивних институција, указује се да уколико се оне не промене 
развој неће бити ни праведан ни одржив34. То није једноставан 
задатак с обзиром да су институције правила понашања (писана и 
неписана) и да се времоном мењају у складу са променом друштвене 
климе и системом вредности. 

 Сматра се да савремена друштва која су посвећена изградњи 
инклузивних институција воде добробити и појединца и заједнице. 

                                                                                                                         
користи да објасни однос према животу материјалистичке потрошачке културе. 
(Hofstede, G; Op.Cit. pp127) 
33Acemogly, D; Robinson, J; Why Nations Falled, ... op.cit.pp 341 
34Ibidem pp.342 
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Инклузивне институције се препознају кроз диоптрију квалитета: 1. 
Владавине демократских права (кроз перформансе које указују на 
ефикасну заштиту људских права); 2. Екомомских институција 
(правну заштиту својине и ширих економских права; ниво 
уређености интегралног тржишта); 3. Улоге неформалних правила у 
управљњу људским односима (колико је снажан морални и етички 
кодекс у оквиру новог система друштвених вредности као темељ 
стабилности). Изградња инклузивних институција потхрањује мање 
или више друштвену одговорност свих актера у заједници за 
реализацију прокламованих циљева одрживог развоја, даје печат и 
отвара пут победи јавног интереса над приватном похлепом. Такав 
друштвени контекст охрабрује колаборацију, међузависност, 
солидарност и транспаретност. Са друге стране смањује неизвесност 
и утиче на јачање економске и политичке стабилности. Зато је веома 
битно да се транзиција потрошачког друштва препознаје по 
изградњи демократских и економских инклузивних институција 
(сету регулаторних и конститутивних правила, политика и система), 
који су у тесној вези са системом етичких, моралних и хумних 
вредности као темељем стабилности. Оне економски и друштвени 
систем чине одрживим, праведним и виталним. 

 Не доводећи у питање значај изградње инклузивних 
институција за одрживи развој, има мишљења да је савремена 
економска теорија и политика запоставила да нагласи значај 
„видљиве руке“ државе у отклањањау препрека расту, креирању 
конкурентског миљеа за раст и формулисање стратегијског коридора 
за развој и промене.35 Адекватно управљање транзицијом система 
захтева рехабилитацију управљачког кредибилитета државе на 
начелима меритократије.36 Предузетничка држава има водећу улогу 
у креирању раста у модерном капитализму.37 Предузетно 
оријентисане управљачке структуре се јављају у улози 
концепцијских лидера и стратега у различитим областима од значаја 
за одрживи развој. Реч је о следећим важним подручјима деловања: 
1. Креирају визију одрживе будућности; 2. Формулишу стратегију 
индустријског равоја и иницирају, осмишљавају, координирају и 

                                                 
35Roderick, D; One Economics Many Recipes: Globalization, Institutions and Econom-
ics Growth; Princeton Uinversity Press, 2007. 
36
Адекватно управљање променама почива на професионалном, способном, високо 

стручном, моралном, мотивисаном (пристојно плаћеном) макро менаџенту, што се 
обично означава појмом „медитократија“ 
37Macuzato, M; The Enterpreneurial State: Debunking Public V.S Private Sector Myths; 
Authem Press, 2013. 
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финасирају стратешке пројекте (у области зелене економије, 
информационих, био и нано технологија исл.) на којима почива 
паметан и одржив раст; 3. Изграђују и унапређују инклузивне 
институције усклађене са захтевима одрживости. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 Потрошачко друштво суочено са бројним изазовима и 

слабостима тражи решења у коренитим променама модела раста 
заснованог на конзумеризму. Веровање доскора владајућег 
мејнстрима, у економској теорији и политици, да економско здравље 
друштвене заједнице и његова перспектива зависи од потрошње 
(тражње) за материјалним добрима и услугама показало се 
неодрживим. Неконтролисани економски раст није успео да створи 
претпоставке за бољи квалитет живота и људску срећу. Уместо тога, 
довео је до раста бројних изазова, деформисао је цео систем 
друштвених вредности; продубио је персоналну неизвесност и 
апстраховао је значај задовољења основних људских потреба. Реч је 
о парадигми фетиша раста. Економски раст исказан макро 
економским агрегатима уствари је фетиш који замагљује суштинске 
проблеме развоја. Проблем је у томе што је неолиберална парадигма 
квантитаивне економске индикаторе поставила високо на лествици 
пожељних циљева, а истовремено је, повинујући се интересима 
капитала затворила очи пред хуманим, етичким и моралним. Када је 
у дужем периоду стопа приноса на капитал већа од стопе привредног 
раста, евидентна је концентрација богатства чија неравномерна 
расподела изазива економску и социјалну нестабилност. Синтетички 
показатељ раста БДП (фетиш индикатор) не прикрива само проблем 
похлепе за профитом и неправедне расподеле, већ и друге етичке 
изазове (одсуство емпатије, етос расипништва, раст задужености, 
раст криминала, урушавање здравља људи, еко система, итд.). Све то 
заједно ствара огромне нематеријалне трошкове и утиче на ерозију 
система друштвених вредности у целини. Такво друштво заснива 
своју садашњост и будућност на неизвесности што је сигуран пут ка 
неодрживости ситема, угрожавању квалитета живота и људској 
несрећи (расту депресије и песимизма). 

 Алтернативу треба тражити у економији која је усмерена на 
хумани развој, и дугорочну одрживост а не на гомилању богатства и 
потрошачкој грозници која нема додирних тачка са хуманим 
потребама и бољим квалитетом живота. Овај тренд покренуо је 
фундаментална питања раста и развоја, актуелизирао критике модела 
раста заснованог на конзумеризму, ставио је под лупом идеологију 
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неолиберализма, потенцирао значај нових етичких вредности 
(квалитет живота, људска срећа је мерило – а не преокупација 
материјалним) и реафирмисао социал - демократске принципе 
(принципе хуманог развоја): економија мора да служи људима, а не 
они њој; у фокусу су људи и њихове потребе, а не роба и новац.  

 Рефлексија потрошачког друштва може се сумирати у једној 
реченици: „Економија на дуг, економија на терет будућих 
генерација“, води порасту неизвесности, односно расту економске и 
друштвене нестабилности. Таква економија и друштво немају 
перспективу. 

 Друштвена свест о угоржености света конзумеристичком 
идеологијом, формира нови life-style. Идеја о новом животном стилу 
потиче из настајања људске среће. Потрага за срећом је основни 
људски циљ. Та идеја кореспондира са хуманим развојем и бољим 
квалитетом живота. Он извире из стазе знања, здравља и емпатије 
(солидарности). Нови животни стил кореспондира са вишим 
духовним (моралним) и етичким вредностима који укључују процес 
сазревања од егоизма ка развоју друштвених односа из којих долазе 
највећи потстицаји за хумани развој, бољи квалитет живота иљудску 
срећу. Реч је о новом систему друштвених вредности који нема 
много заједничког са вредностима материјалистичке културе. 
Уместо универзалних вредности утканих у етици (добро и зло, 
врлина, савест, слобода, пријатељство, правда, истина, срећа, љубав, 
доброта, солидарност, једнакост) материјалистичка култура је 
промовисала етику из интереса. Зато је данас, више него икада, 
људима потребна реафирмација етике. Уместо етике интереса, треба 
развити нову етику солидарности, етику одговорности за потребе 
које воде бољем квалитету живота садашњих и будућих генерација. 

 Нови животни стил мора у себе инкорпорирати принципе и 
циљеве нове (старе) етике. Идеја водиља треба да буде опште добро 
(економски одржив, еколошки здрав, и друштвено одговоран живот); 
одговорност за себе и друге. Реч је о новом систему друштвених 
вредности који је близак друштвеном обрасцу који носи 
предузетничко – солидаристичка обележја културе. Проблем је у 
томе што нови систем друштвених вредности није могуће 
успоставити на кратак рок, а актуелна стварност захтева промптно 
решавање бројних изазова. Према томе, тај систем није могуће 
изградити без друштвених иновација које отварају перспективу 
одрживом развоју. Улога државе је незаменљива у иницирању 
друштвених иновација кроз изградњу инклузивних институција 
утемељених на новој етици. 
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 Нова визија система и адекватна транзиција треба да буде 
вођена хуманошћу и људском срећом. Она имплицира потребу за 
афирмисањем нове парадигме раста. Реч је о моделу паметног, 
одрживог и свеобухватног раста. Добре институције охрабрују: 
1.Паметан раст и развој економије заснован на знању и иновацијама; 
2. Одрживи раст (подстицање интелигентних инвестиција у јавном и 
приватном сектору које су у складу са приоритетима и политиком 
одрживог развоја; 3. Свеобухватни раст (подстицање привреде са 
одрживом запосленошћу која би донела социјалну и територијалну 
кохезију) на принципима сарадње јавног и приватног сектора. 
Обезбеђење одрживог раста подразумева штедњу и умереност. Оно 
афирмише унапређење: ресурсно ефикасније, еколошки чистије, 
друштвено одговорније и конкурентније економије. Предпоставља 
се праведан развој, што подразумева бољи живот за све друштвене 
слојеве, а не само за оне на врху и тражи се социал демократски 
развој (јачање културе одрживости) где ће грађани на различите 
начине учествовати у доношењу одлука које ће утицати на њихов 
бољи квалитет живота. 
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РЕВИЗИЈА У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊA РИЗИЦИМА 
КВАЛИТЕТА - БИТАН ФАКТОР ЗА УНАПРЕЂЕЊE 

КОНКУРЕНТНОСТИ 
 

AUDIT IN PROCESS OF RISK MANAGEMENT QUALITY - AN IMPORTANT 
FACTOR FOR IMPROVING COMPETITIVENESS 

 
Марина Гавриловић1 

"AUDITING" д.о.о., Врњачка Бања, Србија 
 
 

Апстракт: Како се савремени пословни циљеви морају прилагодити захтевима 
циљног тржишта и следити начела континуираног побољшања квалитета, 
менаџменту организације је неопходан нови приступ у остварењу раста, развоја и 
одржавања на тржишту у коме је јака конкуренција. Успостављање 
одговарајућег система за управљање ризицима квалитета организацији даје већу 
могућност остваривања жељеног квалитета, а самим тим и унапређења његове 
конкурентности на тржишту. За успешно управљање ризицима квалитета 
потребна су нова знања. Ревизија (екстерна и интерна) је битан фактор у 
процесу управљања ризицима квалитета. Она идентификације тренутне 
перформансе квалитета и процењује могућности организације за побољшање и 
унапређење система за управљање ризицима квалитета. Управљање ризицима 
квалитета намеће нове задатке ревизорској професији, због чега расте њен 
значај у целокупном процесу управљања ризицима. 
Кључне речи: Квалитет, управљање, ризици, конкуренција, ревизија. 
 
Abstract: As a modern business objectives must adapt to the requirements of the target 
market, and follow the principles of continuous quality improvement, management of the 
organization need a new approach to achieve the growth, development and maintenance 
of the market where competition is strong. Establishment of appropriate risk 
management system quality by the management, gives the organization greater 
possibility of achieving the required quality, and thereby improve its competitiveness in 
the market. For successful risk management quality, new knowledges are needed. Audit 
(external and internal) is an important factor in the risk management process quality. It 
identify current quality performance and assess the possibilities of organization to 
improve and promote risk management system quality. Risk management quality 
imposes new tasks of the audit profession, which increases its importance in the overall 
risk management process of the business system organization. 
Key words: Quality, management, risks, competition, audit. 
 

УВОД 
 
 У последње две деценије дошло је до радикалних промена у 
светској економији. Понуде нових производа и услуга и брзи развој 
технологије имају за последицу изражену глобалну конкурентност. 
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Брзе промене доводе до тога да устаљена пословна начела остају без 
вредности и да се морају мењати. Услед јаког утицаја глобалних 
процеса, организације су постале флексибилне и отворене за 
тржиште које је под утицајем јаке конкуренције. Конкурентност се 
може посматрати као одређена способност организације да у 
равноправним и слободним тржишним условима понуди добра 
(произведе и услуге) у земљи и иностранству квалитетније него 
остали учесници, а да истовремено очува и увећа капитал, што 
нимало није лак посао. Одговор на питање шта може повећати 
конкурентност на заједничком тржишту је поузданост система за 
управљања ризицима квалитета. Нема сумње да је дошло време када 
јавност оцењује квалитет наших производа или услуга, па се може 
догодити ако дође до губитка тржишта, да се менаџмент запита да ли 
је на одговарајући начин управљао ризицима квалитета. То намеће 
неопходност увођења ефикасног система за управљање ризицима 
квалитета.  
 С обзиром да лош квалитет понуђених добара представља 
ризик значајних губитака, треба разумети мотиве организације у 
спречавању настанка ризика квалитета или свођењу на прихватљиву 
меру. Управљање ризицима је процес који има своје фазе. 
Константно побољшавање квалитета проистиче из унапред 
дефинисаних циљева и то: 1) побољшати унутрашњу ефикасност и 
2) одговорити на захтеве тржишта. Да би се остварили овако 
постављени циљеви, организација треба да дефинише смер којим би 
требала да се креће и да креира амбијент који даје могућност да се 
оствари конкурентска предност на тржишту. Организације такође 
треба да има јасну и једноставну организацијску структуру 
засновану на дефинисаним, транспарентним и доследним пословним 
односима, која омогућава ефективну комуникацију и сарадњу на 
свим организацијским нивоима. Идентификација, мерење и 
рангирање ризика, осигурава разуман ниво квалитета управљања 
активностима и процесима и даје већу могућност унапређења 
конкурентности пословног субјекта. Појачане контроле осигуравају 
да је ризик минималан, а тада су и последице минималне.  
 Како се савремени пословни циљеви морају прилагодити 
захтевима циљног тржишта и следити начела континуираног 
побољшања квалитета, пред менаџмент се поставља задатак 
предузимања мера за унапређење  перформансе пословно - 
производног процеса. Циљ предузимања тих мера је обезбеђење 
конкурентске предности на тржишу. Целокупно данашње пословно 
окружење има знатно већа очекивања и обимније захтеве од 
менаџмента по питању увођења јаких превентивних мера којима се 
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смањује ризик појаве лошег квалитета. Развој савремених система 
управљања ризицима квалитета велики је изазов за менаџмент да 
расположивим алатима и знањем максимално умањи учинке 
различитих угрожавања укупног пословања, људи, производа, 
околине и других вредности. Ревизија (екстерна и интерна) је моћан 
алат за идентификацију тренутних перформанси квалитета и 
процену могућности организације за побољшање и унапређење 
система за управљање ризицима квалитета. 
 
1. НЕОПХОДНОСТ УВОЂЕЊА СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

РИЗИЦИМА КВАЛИТЕТА 
 
 У новије време организација обавља пословање у условима 
веома динамичног, сложеног и нестабилног тржишног окружења, у 
коме је конкуренција све жешћа, као и да тржиште ником не 
опрашта погрешно донешене одлуке које се најчешће скупо плаћају. 
Због тога је неопходно да организација прати и системски разматра 
ризичне појаве које је окружују и да свој став и размишљање о тим 
појавама прилагоди таквом начину пословања. У времену брзих 
промена, у коме се понуде нових производа и услуга стално јављају 
и нове технологије пружају нове могућности, али и доносе нове 
неизвесности и претње, стечени углед је све теже одржати. Због тога 
је неопходно да организација успостави одговарајући систем за 
управљање ризицима квалитета, односно да успостави правила и 
процедуре за управљање тим ризицима у свим пословним процесима 
и да обезбеди одговарајући надзор у спровођењу успостављених 
правила и процедура за управљање ризицима квалитета. На тај начин 
ствара се могућност да се ризици на време препознају, процене и да 
се спрече или минимизирају њихови негативни утицаји.  
 Циљ управљања ризицима квалитета је да се препознају и 
анализирају ризици који представљају претњу за пословни субјекат 
сa којима се сусреће. Услов за постизање овог циља је успостављање 
стабилног и поузданог система за управљање ризицима квалитета. 
Када се каже систем за урављање ризицима квалитета, мисли се на 
организациону структуру за управљање сопственим процесима или 
активностима, којима се ресурси трансформишу у производе или 
услуге који задовољавају циљеве организације, као што су 
задовољење захтева потрошача за квалитетом, усаглашавање са 
прописима и др. Овако високо постављени циљеви квалитета могу се 
постићи увођењем система за управљање ризицима у целокукпном 
пословном процесу организације и на свим нивоима руковођења и 
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коришћењем савремених спознаја о управљању ризицима. Битни 
елементи  ефикасног система за управљање ризицима квалитета су:  

• имплементација интерних принципа и процедура,  
• јасна организацијска структура,  
• транспарентни и доследни интерни односи,  
• ефикасан процес управљања ризицима (идентификација, 

мерење и класификација),  
• ангажовање посебно обучених стручних лица (консултације, 

саветовање и уверавање), 
• одговарајући надзор, који укуључује ангажовање ревизије, 
• интерно извештавање о идентификованим ризицима,  

 Користи од увођења система за управљање ризицима 
квалитета, за организацију су вишеструке и то:  

• боље разумевање кључних ризика и импликације; 
• квалитетније управљање ресурсима; 
• већа вероватноћа постизања циљева;  
• бржа реакција на унутрашње и спољне промене;  
• свеобухватније и концизније извештавање о управљању 

ризицима;  
• смањење трошкова пословања;  
• повећање нивоа квалитета производа и услуга; 
• уклањање препрека за пословање на домаћем и светском 

тржишту; 
• могућност повећања цене продаје на домаћем и светском 

тржишту на основу квалитета; 
• повећање цене пословног система при продаји власништва; 
• смањење цене коштања производа и услуга која се остварује 

кроз смањење трошкова за квалитет и 
• повећање конкурентске способности пословног система и др. 

 Процес управљања ризицима одвија се сукцесивним 
доношењем одлука и сукцесивном контролом донесених одлука, 
због чега је неопходно да организација обезбеди добру 
информациону подлогу.  
 
2. ФАЗЕ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА КВАЛИТЕТА 

 
 Управљање ризицима квалитета је систем који има свој 
процес, а процес своје фазе. Полазећи од садржаја теоријског оквира 
управљања ризицима, може се говорити о следећим кључним фазама 
процеса управљања ризицима и то: идентификација, мерење и 
класификација ризика. Процес управљања ризицима квалитета треба 
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да буде обликован и спроведен у свакодневни живот организације на 
начин да осигура: 2 

• разумевање ризика којем је организација изложена, 
• уверење о томе да су спроведени одговарајући поступци 

смањења ризика који угрожавају остваривање жељеног 
квалитета,  

• постојање и функционисање одговарајућих контрола 
уграђених у организацију као инструмент управљања 
ризицима и  

• предвиђање промена у окружењу.  
 
 Оно што се најпре од менаџмента организације очекује јесте 
да дефинише основне циљеве који се желе постићи, а након тога, 
неопходно је да се узму у обзир сви ризици који би могли да умање 
могућност остварења тих циљева, односно треба да се идентификују 
подручја могућег ризика. Основна претпоставка добре процене 
ризика јесте претходно дефинисање циљева. 
 У основи управљања ризицима је процена ризика, која 
предствља скуп активности које се одвијају у процесу управљања 
ризицима, које су полазна основа за одговарајуће управљање 
ризицима. Процена ризика, укључује активности идентификације 
свих релевантних ризика који могу негативно да утичу на 
остваривање постављених циљева, који се пре свега односе на 
остварење конкурентске предности, кроз обезбеђење квалитета 
добара са којима се појављује на тржишту. Након што се 
идентификују ризици који представљају претњу за организацију, 
непходно је да се процени вероватноћа њихове појаве, а након тога 
да се ризици класификују према приоритету. Процес управљања 
ризицима квалитета, приказан је на слици бр. 1."3 
 Наведене фазе процеса управљања ризицима су међусобно 
уско повезане те, без обзира на временски размак и дужину трајања у 
њиховом извођењу, имају подједнаку важност па према томе и 
подједнак утицај на квалитет целокупног процеса управљања 
ризицима квалитета.  
 

 

                                                 
2 Mc Namee, D.Selim.G.M.:Risk Managment:Changing The Internal Auditors Paradigm, 
оп.цит.стр. 17. 
3 Mc Namee, D.Selim.G.M, Audit Risk Assessment, The Institute od Internal Auditors., 
оп. цит. стр. 107. 
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Слика 1.: Процес управљања ризицима квалитета 
 

1..ДЕФИНИ

САЊЕ 
ЦИЉЕВА 

 2.ПРОЦ

ЕНА 
РИЗИК

А 

 3.УПРАВЉ
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А 

  
 

    

       

 1. 
ИДЕНТИФИКАЦ

ИЈА 

2. 
МЕРЕЊЕ 

3. 
КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

 
 

3. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ  ПЕРФОРМАНСЕ ПОСЛОВНО - 
ПРОИЗВОДНОГ ПРОЦЕСА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА 

КОНКУРЕНТНОСТИ 
 

 Услед велике нестабилности у пословању, која је 
проузрокована економском кризом светских размера, организације 
које се баве производњом су пред изазовом који им намеће тржишно 
окружење. Веома брзе промене у захтевима на тржишту намећу 
потребу да се из сваког производа извуче максимална добит уз 
минималне трошкове. Како би се ишло у корак са променама на 
тржишту, потребно је знати како да се подстиче производња, а да се 
трошкови смањују, односно како да се управља пословно 
производним процесом. Напори менаџмента да се ризици савладају и 
да се остваре постављени циљеви производног процеса све су 
израженији.  
 Систем за управљање процесом производње је развијен не 
само да служи потребама саме производње, већ и потребама продаје 
и крајњим потрошачима. Са побољшањем система за управљање 
производњом, продајна активност постаје ефикаснија. Управљање 
процесом производње је одговарајуће онда када је производња 
усклађена са потребама купаца. Због тога је веома битно да буде 
одговарајући и проток корисних информација од производње до 
купаца и обрнуто. Информације су корисне само ако су тачне и 
благовремене. Проток информација од производње до крајњег 
потрошача (купац) приказаћемо на слици 2. 4 

                                                 
4 http://www.ammic.com/q_a/q2.html 
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Слика 2.: Проток информација између производње и купаца 
 

 
 
 На овој слици приказан је проток информација од производње 
до крајњег потрошача и обрнуто. Кључне активности везане за 
производњу су набавка сировина, производња и дистрибуција 
произведених добара. Тачно и благовремено прикупљени и обрађени 
подаци из различитих извора могу се обезбедити коришћењем 
интегрисаних модула инсталираних у целом систему за производњу. 
Аутоматском обрадом података, састављањем и генерисањем 
различитих извештаја, обезбеђује се брз приступ информацијама као, 
и интегритет информација које се користе у процесу управљања 
производним процесом.  
 Ефикасан систем за управљање ризицима квалитета 
подразумева да се обухвате сви значајни ризици који могу имати 
негативан утицај на постизање унапред дефинисаних циљева. Многo 
je препрекa које се појављују и оспоравају испуњење задатих циљева 
организације када је у питању обезбеђење квалитета и испоруке 
добара. Неке препреке ће настати изван пословног субјекта, а неке ће 
се појавити у самом пословном субјекту, као на пример:  

1) Нови закон или регулатива захтева да се средства преусмере 
за одређену операцију како би се испунили неки други 
циљеви;  

2) Конкурент представља нови производ или сервис који захтева 
хитно реаговање и ствара нови циљ и тако скида приоритет са 
претходних циљева;  
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3) Технолошко откриће чини један или више циљева 
превазиђеним;  

4) Некомпетентни руководилац који своје личне циљеве ставља 
испред постављених циљева организације.  

 Организације мора да предузме одговарајуће мере за 
превазилажење наведених препрека. Она има на располагању читав 
низ мера којима могу да се превазиђу те препреке и да  унапреди 
перформансе пословно - производног процеса. Одговарајући систем 
за управљање ризицима и одговарајући контролни систем чине 
управљачки контролни систем који даје могућност организацији да 
успешно превазиђе све препреке и оствари постављене циљеве, који 
су у директној вези са унапређењем перформанси производно - 
пословног процеса, када је у питању квалитет. Користи организација 
које имају успостављен контролно управљачки систем производног 
процеса су вишеструке: 1) смањење броја запослених у циљу 
смањења трошкова, 2) благовремено задовољење потреба 
производње и обезбеђење поузданих и довољних информације које 
су од значаја за управљање ризицима производње, 3) интегрисање 
података о производњи, 4) обезбеђење флексибилне производње и 
контроле трошкова и 5) усклађеност производње са стандардима 
квалитета. 
 

4. РЕВИЗИЈА КАО ЕФИКАСАН ИНСТРУМЕНТ У ПРОЦЕСУ 
УПРАВЉАЊА РИЗЦИМА КВАЛИТЕТА 

 
 Битан услов за одговарајуће управљање ризицима квалитета 
су знање, вештине и позитивни ставови према управљању ризицима 
квалитета. Екстерна (независна) и интерна ревизија је један од 
најефикаснијих инструмената за идентификацију тренутних 
перформанси квалитета и процену могућности организације за 
побољшање и унапређење система за управљање ризицима 
квалитета. Као саветодавна и консултантска функција, ревизија 
помаже организацији да обезбеди услове за одржавање и унапређене 
конкурентности на тржишту, што доводи до стварања додатне 
вредности организацији, односно до увећања њеног капитала. 
 Екстерна ревизија Екстерна ревизија са протоком времена 
све више добија на значају, померајући границе са традиционалног 
концепта ка савременом, који обележава ширење услуга ревизије и 
захтева који се пред саму професију постављају. Ако се пође од 
професионалних захтева који се тичу знања, стручне 
оспособљености и вештина, све више се шири лепеза услуга које 
екстерни ревизор може да понуди. У контексту ревизије сродних 
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услуга, веома често се спомињу договорени поступци (agreed upon 
procesures). 
 У пословном окружењу које је под утицајем глобализације и 
развоја електронског начина пословања у последење две деценије 
доста промењено, од екстерне ревизије су већа очекивања у смислу 
њене акивне подршке у процени организационе структуре, 
маркетинга, метода производње, оптималног односа трошкова и 
прихода и др. Поред тога што се она приоритетно бави оценом 
финансијских извештаја у смислу њихове реалности и 
објективности, она се бави и оцењивањем остварених резултата у 
односу на постављене циљеве, који се изражавају у одређеном 
обрачунском периоду у виду оствареног обима производње, 
остварених прохода, расхода и добитка и на тај начин доприноси 
побољшању конкурентске позиције организације. Проширене услуге 
екстерне ревизије су изван захтева Међународних стандарда 
екстерне ревизије и углавном се заснивају на процени ревизора. Како 
се ради о веома сложеним пословима, ревизори морају добро да 
познају послове рачуноводства, анализе, пословних финансија и 
ревизије. Екстерни ревизор као  пружалац ове врсте услуге мора да 
поседује одговарајуће професионално искуство и квалификације, да 
буде регистрован код одговарајућег професионалног тела и да има 
добру репутацију у погледу стручности и интегритета у свом раду.  
 Ширење екстерне ревизије у погледу пружања додатних 
саветодавних и консалтинг услуга, захтева и организационе промене 
у самом привредном друштву за ревизију и подстиче на унапређење 
методологије рада екстерне ревизије. Како би одговорила овим 
захтевима, друштва за ревизију у последње време оснивају посебна 
одељења за пружање услуга које су сродне ревизији, а које нису 
ревизија и запошљавају особе различитих занимања.  
 Интерна ревизија Управљање ризицима не само да 
представља сталан процес идентификовања, анализе, праћења и 
процене ризика којима је организација изложена  већ и 
успостављање мера надзора, пре свега одређивањем ефикасности 
контрола у управљању ризицима квалитета, у складу с тржишним 
правилима пословања и у складу са захтевима транспарентности 
пословања. С обзиром да је контрола квалитетета веома сложен и 
одговоран посао, неопходно је да се одаберу одговарајући ефикасни 
алати за имплементацију свих знања ревизора у систем управљања 
ризицима квалитета. Задатак интерне ревизије је да провери следеће:  

• на који начин је организација одредила степен побољшања 
квалитета; 

• како је проценила повезане ризике;  
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• да ли су промене у складу са захтевима корисника;  
• повратне информације о задовољству корисника.  

 Интерна ревизија такође, треба да провери да ли су општи 
циљеви организације спроведени у интерне захтеве путем 
одговарајућих поступака и како су ти захтеви праћени и преношени. 
Значајно питање које интерна ревизија посебно треба да истражи је 
доследност начина на који побољшање било којег поступка 
доприноси побољшању општих циљева, како би осигурали да то није 
у супротности са постизањем других циљева. Она треба да провери 
да ли се постављени рокови испоруке поштују, како би елиминисала 
или смањила кашњења и потенцијалне губитке које због тога 
организација може имати.  
 За интерну ревизију је значајно да пажљиво провери 
поштовање успостављених процедура за контролу квалитета, које су 
најчешће написане у виду организационог дијаграма. О својим 
налазима интерна контрола обавештава управу у писаној форми, и 
прати спровођење предложених мера и корекција.  
 Када су у питању послови контроле система за квалитет, 
искуства развијених су да код интерних ревизора постоји отпор, чак 
и када имају информације да је дошло до експанзије продаје, и до 
побољшања интерних операционих метода у управљању квалитетом. 
Ове активности за интерну ревизију представљају изазов, али и 
ризик.  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 Организација може да обезбеди стабилан полoжај и опстанак 
на тржишту само ако се континуирано развија и ако стално 
усавршава управљачки контролни процес, који ствара могућност 
конкурентске предности на тржишту. Због тога је неопходно да 
организација успостави ефикасан систем за управљање ризицима 
квалитета, који мора бити под контролом. Управљање ризицима 
квалитета је врло значајна обавеза највишег нивоа менаџмента и 
свакако битан фактор успешног управљања ризицима квалитета. За 
успешно управљања ризицима квалитета нужно је да највиши ниво 
менаџмента буде свестан да је анализа могућих губитака једнако 
важна као и анализа добитака који могу настати као последица 
доношења њихових одлука.  
 Својим стретегијама и политикама, организације дефинишу 
стратегију за управљања ризицима квалитета. Стратегија управљања 
ризицима одражава став управе према ризику који представља 
опасност за организацију. Обликовање стратегије посао је највишег 
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нивоа менаџмента, а менаџери при томе, осим знања, искуства и 
интуиције, треба да имају јасну визију будућих тржишних трендова. 
Успех управљања ризицима квалитета је у процени како и када треба 
прихватати ризик. Ингорисати постојање ризика, на основу 
одређених рационалних фактора или на основу сопственог искуства, 
слуха или интуиције, значи донети одлуку да ризик неће значајно 
утицати на квалитет производа и услуга. Насупрот томе, могуће је да 
се прихвати чињеница да на пословање организације утичу одређени 
ризици на које може да се утиче, те у том случају треба да се изгради 
став спрам тога и изабере начин на који ће се негативни ризици 
уклонити или умањити. 
 Кључ процеса управљања ризицима лежи у ланцу циљева и 
задатака који прожимају организацију. Управљање ризицима је 
процес идентификације, мерења и класификације (рангирање) 
ризика. Идентификација ризика је процес у коме се препознају све 
врсте ризика који могу негативно утицати на остварење постављених 
пословних циљева. Систем за идентификацију ризика налаже да се 
обухвате сви значајни ризици који могу имати значајан утицај на 
постизање циљева управе. Мерење ризика помаже у идентификацији 
значајнијих подручја у којима је могућност настанка ризика већа и у 
идентификацији оређених пословних догађаја који захтевају веће 
тестирање због тога што су мање заштићени. Сврха систематизације 
(рангирања) ризика је доношење одлука у вези са пројектима који се 
заснивају на интензитету ризика.  
 Ни један менаџер не може у потпуности елиминисати ризик, 
али може знатно ублажити утицај ризика и непријатних изненађења, 
спровођењем разних мера. За успешно управљање ризицима 
квалитета потребна су нова знања, као и адекватни алати за 
имплементацију ових знања у систем за управљање ризицима. Овом 
изазову може да одговори ревизија, која интегрисана у систем за 
управљање ризицима квалитета, као саветодавна, консултантска 
функција, вођена начелима увећања вредности организације, користи 
своје знање, вештине и методе и тако помаже организацији у 
управљању овом врстом ризика. Екстерна (независна ревизија) се 
бави и оцењивањем остварених резултата у односу на постављене 
циљеве, који се изражавају у одређеном обрачунском периоду у виду 
оствареног обима производње, остварених прохода, расхода и 
добитка и на тај начин доприноси побољшању конкурентске 
позиције организације. Интерна ревизија то постиже тако што 
пажљиво прати информације које добија од организације у погледу 
успостављених контрола квалитета, уведених процедура за контролу 
квалитета и контролне активности усмерава на целокупно окружење. 
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Она оцењује ефикасност и ефективност система интерних контрола 
и ниво усаглашености свих интерних контрола са пословном 
стретегијом организације, адекватност и ефикасност система 
интерних контрола и система политике квалитета. Управљање 
ризицима квалитета намеће нове задатке ревизорској професији, због 
чега расте њен значај у целокупном процесу управљања ризицима 
пословног система организације. 
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Сажетак: Између конкурентности земаља и инвестиција постоји узрочно-
последична веза. С једне стране, инвестиције су важан предуслов општег 
економског развоја и унапређења конкурентости. Међутим, ниво конкурентности 
земље је, са друге стране, битна детерминанта реализовања и привлачења 
инвеститора, пре свега страних. Сврха рада је анализа позиције Србије и 
одабраних земаља Западног Балкана према достигнутом степену 
конкурентности, као и према реализованим инвестицијама у периоду 2006 – 2013. 
год. У анализу су, поред Србије, укључене оне земље Западног Балкана које још 
увек нису чланице Европске Уније: Црна Гора, Босна и Херцеговина, Македонија и 
Албанија. Достигнути ниво конкурентности земаља сагледан је на основу ранга и 
вредности Глобалног индекса конкурентности Светског економског форума. Као 
индикатори инвестиционих активности Србије и осталих земаља Западног 
Балкана у раду се користе подаци о бруто домаћим инвестицијама и страним 
директним инвестицијама Светске банке. Циљ рада је сагледавање позиције 
Србије према достигнутом нивоу конкурентности и реализованим инвестицијама 
у односу на остале земље Западног Балкана, али и испитивање могуће 
међузависности између нивоа конкурентности и инвестиција. 
Кључне речи: конкурентност, инвестиције, земље Западног Балкана 
 
Abstract: There is a causal link between the competitiveness of countries and 
investment. On the one hand, investment is an important precondition for general 
economic development and improving competitiveness. However, the level of 
competitiveness of the country, on the other hand, is an important determinant of 
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realization and attracting investors, especially foreign ones. The purpose of the paper is 
to analyse the position of Serbia and selected Western Balkan countries according to the 
achieved level of competitiveness, as well as according to realized investment in the 
period 2006 – 2013. The analysis, in addition to Serbia, includes the Western Balkan 
countries that are not yet members of the European Union: Montenegro, Bosnia and 
Herzegovina, Macedonia and Albania. The achieved level of competitiveness of 
countries is reviewed based on rank and score of the Global Competitiveness Index of 
the World Economic Forum. As indicators of investment activity in Serbia and other 
Western Balkan countries, the authors use data on gross domestic investment and 
foreign direct investment of the World Bank. The aim of the paper is to assess the 
position of Serbia according to the achieved level of competitiveness and realized 
investment compared to the other Western Balkan countries, but also to examine the 
possible interdependence between the level of competitiveness and investment. 
Key words: competitiveness,  investment,  Western Balkan countries 
 

УВОД 
 
 Концепт конкурентности, последњих деценија, привлачи 
много пажње  у академским круговима с обзиром да је нова 
економска филозофија фокусирана на тржишну оријентацију и 
либерализацију. Конкурентност се  сматра једним од битних 
компоненти економског просперитета развијених привреда и 
природним законом модерних економија (Shafaeddin, 2012, стр. 1). 
Унапређење конкурентности привреде и спровођење стратегија које 
ће томе водити, постаје институционални задатак свих савремених 
држава (Martin, Kitson, Tyler, 2006, стр. 2).  
 Конкурентност је мултидимензионални концепт који се може 
сагледати из различитих перспектива. С обзиром да је унапређење 
конкурентности процес у коме фирме и државе нису пасивне већ 
покрећу иновације и предузимају стратешке акције на побољшању 
своје тржишне позиције, доминантан је динамички аспект 
конкурентности (Bojnec, Ferto, 2009, p. 418). Динамички аспект 
конкурентности има импликација на схватање појма конкурентности 
и факторе који га одређују, како на микро, тако и на макро нивоу. 
Конкурентност се, стога, може анализирати на нивоу националне 
привреде и на нивоу предузећа (Ajitabh, 2008, стр. 2). 
 Микро или новији приступ конкурентности акценат ставља 
на компаративну предност предузећа. Сагледава се способност 
предузећа да продају своје производе на тржишту на коме су 
заступљени слични или исти производи великог броја конкурената. 
Конкурентност се темељи на релативним ценама, квалитету 
производа, ниским јединичним трошковима пословања (јефтина 
радна снага, јефтини материјални ресурси), бољем менаџменту, 
иновирању производње  итд. 
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 Макро или класичан приступ посматра конкурентност као 
способност привреде да производи производе и услуге који 
задовољавају тражњу међународног тржишта, уз истовремено 
одржавање и унапређење животног стандарда становништва (Hague, 
1995, стр. 4). Конкурентност земље укључује скуп фактора, политика 
и институција који одређују ниво њене продуктивности (Савић, 
Џунић, 2008, п. 4). Продуктивност је најчешће детерминисана 
нивоом фактора производње којим једна земља располаже, као што 
су: земља, капитал, природни ресурси и рад (Alvarado, Molina, Bol, 
2008, п. 375), али и ефикасношћу њихове употребе. Стварање 
високопродуктивне привреде је комплексан задатак сваке земље која 
жели да се развија, где је изузетно значајна улога државе, која путем 
мера економске политике креира амбијент и развија производне и 
друге ресурсе који ће бити у функцији унапређења конкурентности 
(Latruffe, 2010, p. 51).  
 Конкурентност је елемент развоја, било на микро или макро 
нивоу, јер бити конкурентан и на микро нивоу значи доприносити 
националном приходу и развоју (Shafaeddin, 2012, стр. 4). 
Конкурентност подразумева побољшање положаја појединца, 
предузећа, сектора или земље у односу на друге учеснике у 
тржишној утакмици. У дужем временском периоду, повећана 
конкурентност доприноси подизању животног стандарда 
становништва. Њеном расту доприносе различити фактори, као нпр. 
инвестиције, улагање у образовање, оснивање нових фирми, 
модернизовање постојећих и слично. Конкурентност је синоним за 
продуктивност и она се може унапредити применом нових знања, 
технологија и ефикасним начином пословања, тј. инвестирањем у 
свим сферама привреде (Cho, Moon, 2001, стр. 21). 
 Рад је конципиран из неколико целина. У првом делу рада 
анализирана је конкурентност земаља Западног Балкана.2 Други део 
рада посвећен је анализи инвестиција у земљама Западног Балкана. 
У трећем делу је испитана међузависност између конкурентности и 
инвестиција у анализираној групацији земаља. 
 

                                                           
2 У раду је прихваћена класиификација Европске комисије, по којој су земље Западног 
Балкана Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Србија. Хрватска је 
постала чланица Европске уније 1. јула 2013. године. Видети: 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/western-balkans/ 
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КОНКУРЕНТНОСТ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА 
 
 Концепт конкурентности држава или концепт међународне 
конкурентности се користи у анализи економских перформанси 
држава. Он упоређује карактеристике држава по основним 
каректеристикама које одређују позицију у међународној трговини. 
То могу бити фактори које је тешко квантификовати, попут 
капацитета за технолошке иновације, степена специјализације 
производа, вредности услуга након продаје, итд.  
 Индикатори који су коришћени у сврху мерења 
конкурентности земаља мењали су се током времена, као нпр. 
производне цене, потрошачке цене, извозне цене, трошкови радне 
снаге по јединици, девизни курс и многи други. Сви поменути 
индикатори имају и своје предности и недостатке. Међутим, због 
великог броја компоненти које обухвата, данас је највише у употреби 
Глобални индекс конкурентности (Global Competitiveness Index), 
који укључује пондерисани просек одређеног броја детерминанти, 
које, свака за себе, одражавају неки аспект конкурентности.  
 У табели 1 приказана је вредност Глобалног индекса 
конкурентности (GIK) за земље Западног Балкана, као и ранг ових 
земаља према GIK у периоду од 2006 до 2013. године. 
 
Табела 1.: Вредност GIK и ранг земаља Западног Балкана према 

GIK (2006-2013) 

Год. 
Албанија 

Босна и 
Херцеговина 

Македонија Црна Гора Србија 

вред. ранг вред. ранг вред. ранг вред. ранг вред. ранг 

2006 3.56 98 3.82 82 3.81 84 - - - - 

2007 3.48 109 3.55 106 3.73 94 3.91 82 3.78 91 

2008 3.55 108 3.56 107 3.87 89 4.11 65 3.90 85 

2009 3.72 96 3.53 109 3.95 84 4.16 62 3.77 93 

2010 3.94 88 3.70 102 4.02 79 4.36 49 3.84 96 

2011 4.06 78 3.83 100 4.05 79 4.27 60 3.88 95 

2012 3.91 89 3.93 88 4.04 80 4.14 72 3.87 95 

2013 3.85 95 4.02 87 4.14 73 4.20 67 3.77 101 
Извор: Светски економски форум, http://reports.weforum.org/ 

 
 Највећу вредност Глобалног индекса конкурентности 
Албанија и Црна Гора забележиле су 2011. године. Након тога, и у 
једној и у другој земљи дошло је до опадања вредности овог индекса 
и до погоршања њихове позиције на светској ранг листи. У Србији је 
највећа вредност GIK забележена 2008. године, када је и Србија 
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имала најбољу позицију на светској ранг листи међу земљама 
Западног Балкана. Након тога долази до опадања вредности индекса. 
У Босни и Херцеговини и Македонији Глобални индекс 
конкурентности континуирано расте у посматраном периоду, тако да 
највећу вредност индекса ове земље бележе 2013. године. Најбоље 
позиционирана земља, из групе одабраних земаља Западног Балкана, 
2013. године је Црна Гора, која се нашла на 67. позицији, а затим 
Македонија на 73. позицији. Најлошије рангирана земља Западног 
Балкана према Глобалном индексу конкурентности 2013. године је 
Србија, на 101. месту светске ранг листе.  
 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА 
 

 База података Светске банке представља информациону 
основу анализе инвестиција у земљама Западног Балкана. Светска 
банка одвојено анализира и прати две врсте инвестиција, бруто 
домаће инвестиције и стране директне инвестиције. Према 
евиденцији Светске банке, бруто домаће инвестиције (енгл. Gross 
domestic investment) укључују расходе на име улагања у основна 
средства привреде увећане за нето промене у нивоу залиха. Улагања 
у основна средства подразумевају унапређење земљишта (ограде, 
ровови, канализација, и тако даље); куповину постројења, машина и 
опреме; изградњу путева, пруга, и слично, укључујући школе, 
канцеларије, болнице, приватне стамбене зграде и пословне и 
индустријске објекте. Залихе подразумевају залихе робе у поседу 
предузећа које се држе услед привремених или неочекиваних 
флуктуација у производњи или продаји. Према Систему 
националних рачуна од 1993. године (енгл. System of National 
Accounts 1993 - 1993 SNA), нето набавка драгоцености такође се 
сматра формирањем капитала (United Nations Statistical Commission, 
1993). 
 Друга врста инвестиција су стране директне инвестиције 
(енгл. Foreign direct investment). Стране директне инвестиције, према 
дефиницији Светске банке, обухватају нето приливе од улагања чији 
је циљ добијање трајног интереса за управљање (правом гласа од 10 
одсто или више) у предузећу које послује у некој другој земљи која 
се разликује од матичне земље инвеститора. То је сума акцијског 
капитала, реинвестирање зараде, другог дугорочног или 
краткорочног капитала. Ова категорија обухвата нето приливе од 
инвестиција страних инвеститора у једној земљи (приливи нових 
инвестиција минус дезинвестирање).  
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 На слици 1 приказане су бруто домаће инвестиције исказане 
као проценат БДП у земљама Западног Балкана. 

 
Слика 1.: Бруто домаће инвестиције (% БДП) у анализираним 

земљама Западног Балкана 
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Извор: Светска банка, http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS 

 
 Оно што је заједнички тренд у свим земљама Западног 
Балкана, осим у Македонији, јесте опадање учешћа бруто домаћих 
инвестиција у БДП у посматрано периоду. Највеће учешће бруто 
домаћих инвестиција у БДП у Црној Гори, Србији, Босни и 
Херцеговини и Албанији забележено је 2008. године, након тога је 
присутан тренд смањења учешћа. У Македонији бруто домаће 
инвестиције бележе благи раст од 2006. до 2011. године. Наредне, 
2012. године Македонија бележи нешто значајнији раст учешћа 
бруто домаћих инвестиција, али је тај раст већ наредне године 
неутрализован. Македонија је и водећа земља у анализираној 
групацији земаља према овом критеријуму у 2012. и 2013. години. 
 На слици 2 приказане су стране директне инвестиције у 
земљама Западног Балкана исказане као проценат бруто друштвеног 
производа. 
 Водећа земља према учешћу страних директних инвестиција 
у бруто друштвеном производу у анализираној групацији земаља је 
Црна Гора. Међутим, и у овој земљи је присутан изразито опадајући 
тренд након 2008. године. На другом месту се налази Србија, у којој 
је учешће страних директних инвестиција у бруто друштвеном 
производу прилично константно у посматраном периоду, уз благи 
пораст 2013. године. Константан ниво учешћа страних директних 
инвестиција у бруто друштвеном производу у посматраном периоду 



 

 263

карактеристичан је и за остале земље Западног Балкана, Македонију, 
Албанију и Босну и Херцеговину. 
 

Слика 2.: Стране директне инвестиције (% БДП) у 
анализираним земљама Западног Балкана 
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Извор: Светска банка, http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS 
 

АНАЛИЗА МЕЂУЗАВИСНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈА И 
КОНКУРЕНТНОСТИ У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА 

 
 У правцу реализовања дефинисаног циља истразивања 
презентираног у овом раду аутори дефинишу следећа  истраживачка 
питања: 
- Да ли постоји позитивна веза између инвестиција и нивоа 
конкурентности у анализираним земљама западног Балкана? 
- Каква је веза између конкурентности и страних директних 
инвестиција, као и између конкурентности и бруто домацих 
инвестиција? 
 У циљу испитивања међузависности између нивоа 
конкурентности и инвестиција у земљама Западног Балкана у табели 
2 су, најпре, презентиране просечне вредности Глобалног индекса 
конкурентности, бруто домаћих инвестиција (БДИ) и страних 
директних инвестиција (СДИ) за период од 2006. до 2013. године. 
 На основу табеле 2 може се закључити да је највећу просечну 
вредност Глобалног индекса конкурентности, као и учешћа страних 
директних инвестиција у посматраном периоду имала Црна Гора. 
Македонија је забележила највеће просечно учешће бруто домаћих 
инвестиција у БДП. Најниже просечне вредности сва три 



 

 264

анализирана показатеља у посматраном периоду бележи Босна и 
Херцеговина. 
 

Табела 2.: Просечне вредности Глобалног индекса 
конкурентности, бруто домаћих инвестиција (% БДП) и страних 
директних инвестиција (% БДП) у земљама Западног Балкана  

за период 2006-2013. 
 GIK БДИ СДИ 

Албанија 3.76 30.54 8.11 
Босна и 

Херцеговина 
3.74 20.92 3.87 

Македонија 3.95 27.26 4.81 
Црна Гора 4.17 25.81 20.06 
Србија 3.83 23.35 5.09 

Извор: Прорачун аутора 
 
 На основу података приказаних у табели 2, у табели три је 
испитана међузависност између Глобалног индекса конкурентности 
и бруто домаћих инвестиција, као и Глобалног индекса 
конкурентности и страних директних инвестиција у земљама 
Западног Балкана. 
 

Табела 3.: Резултати корелационе анализе 

 
GIK 

(вредност) 
Бруто домаће инвестиције (% 
БДП)  

Pearson 
Correlation 

0.136 

Sig. (2-tailed) 0.828 
N 5 

Стране директне инвестиције 
(% БДП)  

Pearson 
Correlation 

0.835 

Sig. (2-tailed) 0.078 
N 5 

Извор: Прорачун аутора (SPSS Statistics 19) 
 
 Резултати корелационе анализе приказани у табели 3 указују 
на постојање позитивне међузависности између инвестиција и 
конкурентности у земљама Западног Балкана. При томе, између 
вредности Глобалног индекса конкурентности и бруто домаћих 
инвестиција постоји слаба позитивна веза (вредност коефицијента 
корелације износи 0.136), док између вредности Глобалног индекса 



 

 265

конкурентности и страних директних инвестиција постоји јака 
позитивна корелација (вредност коефицијента корелације износи 
0.835). Резултати корелационе анализе спроведене на одабраном 
узорку земаља нису статистички значајни и валидни су само за 
групацију земаља Западног Балкана. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 Инвестиције су битан предуслов унапређења конкурентности 
земаља. Међутим њихова ефикасност, укупни ефекти, као и утицај 
на конкурентност разликују се од земље до земље. Анализом 
конкурентности земаља Западног Балкана долази се до закључка да 
је у Србији, Албанији и Црној Гори дошло до опадања вредности 
Глобалног индекса конкурентности 2013. у односу на претходне 
године, као и до погоршања релативне позиције ових земаља на 
светској ранг листи. Мало, незнатно побољшање своје позиције 
2013. године у односу на претходне бележе Македонија и Босна и 
Херцеговина. 
 Kада је у питању ниво инвестиција у земљама Западног 
Балкана, подаци указују на опадајући тренд бруто домаћих 
инвестиција. Стране директне инвестиције су у готово свим земљама 
константне и на ниском нивоу. Црна Гора је, од анализираних 
земаља Западног Балкана, земља која је једина забележила значајније 
учешће страних директних инвестиција у бруто друштвеном 
производу 2008. године. Међутим, ово учешће је опадало у наредним 
годинама.   
 Анализа међузависности између инвестиција и 
конкурентности указује на постојање позитивне везе између њих. У 
земљама Западног Балкана та позитивна веза је јача између 
конкурентности и страних директних инвестиција. Слаба позитивна 
веза забележена је између конкурентности и бруто домаћих 
инвестиција. Један од могућих закључака до кога ови резултати 
анализе упућује је да бруто домаће инвестиције у земљама Западног 
Балкана карактерише како низак ниво, тако и ниска ефикасност и 
низак допринос конкурентности ових земаља.  
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Abstract: The introduction of new accounting legislation in Serbia in the light of 
promoting better environment for the investors, leads to the many discussions held by 
practitioners and accounting academicians. The discussion was centered around the 
adequacy of regulatory regime and its alignment with the accounting theories. Slovak 
Republic and Czech Republic is considered to be the example of efficient and effective 
transitional countries that made very good environment for the investors especially in 
the area of laws and regulations. Slovak Republic is comparable with Serbia based on 
the number of citizens, the pre-transitionary economic background and its size. In this 
paper the comparative analysis of accounting laws, bylaws and regulations are given 
from the standpoint of classification of entities and its effects on financial reporting 
requirements for different legal entities. 
Key words: accounting regulation, financial statements, balance sheet, income 
statement, classification of business entities 

 
Резиме: Доношење нове рачуноводствене регулативе у Србији покренуло је 
широку расправу, не само о примерености нормативног оквира и утицају на 
обезбеђивању повољнијег инвестиционог амбијента, већ и о усклађеност нових 
решења са фундаменталним поставкама билансне теорије. Имајући у виду да 
Словачка и Чешка спадају у ред земаља за које се оцењује да су успешно спровеле 
процес транзиције, те да су успоставиле задовољавајући законодавни оквир и 
амбијент за инвестирање, а да је са аспекта величине, броја становника и 
развијености привреде у предтранзиционом периоду упоредива са Србијом, 
извршена је упоредна анализа поједних аспеката законског и подзаконског оквира 
из области рачуноводства у ове две земље. У раду се даје посебан осврт на 
критеријуме за разврставање правних лица и регулаторни оквир за правна лица 
различитих категорија, као и на форму и садржину финансијских извештаја. 

                                                           
1 This paper is part of the results of the research on Project 179001 supported by the 
Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of 
Serbia 
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Кључне речи: Рачуноводствена регулатива, Финансијски извештаји, Биланс 
стања, Биланс успеха, Разврставање правних лица 

 
INTRODUCTION 

  
 During 2013 Serbian Government passed the Law on Accounting 
with many accompanying bylaws. New regulations led to discussions in 
accounting academic and professional environment, especially in the area 
of the content of financial statements, as well as presentation of the results 
of operations and measurement of some financial statement items. In this 
paper we will present new regulations in comparison with the Slovak 
Republic and Czech Republic accounting rules and regulations. Slovak 
Republic and Czech Republic are chosen for the comparison among other 
members of the European Union (EU) because these countries share 
common heritage in the area of accounting with our country. In this 
context Slovak Republic and Czech Republic are comparable with Serbia 
in terms of number of citizens and among the economists these two EU 
countries are considered to be very successful in transforming their 
economies from governmentally regulated into the market regulated 
economies. 
 
1. ACCOUNTING SOLUTIONS IN THE IAS/IFRS APPLICATION  

 
The IFRS/IAS implementation will be discussed on the basis of 

comparison of the Republic of Serbia with the Slovak Republic and 
Czech Republic in the context of the applied accounting regime. 
Countries for the sample are not chosen on a haphazard basis. Instead,  
countries are comparable according to the number of citizens (10,5 mil in 
Czech Republic, 7,2 million in Serbia and 5,4 million in Slovak 
Republic). These countries are also comparable according to their 
respective territory (78,000 square km of Czech, 88,000 km of Serbia and 
49,000 square km of Slovakia). Based on the economic factors of 
development of the above mentioned countries Slovak Republic had in 
2014 GDP nominal per capita of 16,138 $, and Czech Republic 17,171 $ 
per capita. Serbia in the same period of time had only 5,676 $ GDP per 
capita (nominal). These economic results can be used in our analysis in 
terms of imposing a hypothesis that if countries are highly developed in 
economic sense they can be used as leader or the „best practice“ countries  
in terms of IFRS/IAS implementation. Our comparison is motivated with 
the goal of trying to learn from the good practice of Slovak and Czech in 
the area of accounting. 
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 1.1. THE IAS/IFRS IMPLEMENTATION IN SERBIA 
 
In Serbian accounting context the lawmakers are constantly  trying 

to find the optimal size of the company  which has the obligation to apply 
IAS/IFRS standards. Law on Accounting in 2013 requires small and 
medium sized entities to directly apply IFRS for SMEs. Small companies 
have an obligation to apply IFRS for  SMEs, but medium companies may 
choose between IFRS for SMEs or full IFRS for big entities.  Micro and 
other entities may opt between IFRS for SMEs and the Bylaw on 
recognition, measurement and disclosure of accounting items in the 
financial statements of micro and other entities (The official Gazette of 
the Republic of Serbia, No 95/14). Economic entities and cooperatives 
classified as big companies are required to apply full IFRS/IAS. Public 
entities (mainly utility companies) with the shares bought and sold on 
Belgrade stock exchange are obligated to apply full IFRS despite of their 
respective size. Therefore, based on the size, Serbian economic entities 
may choose between full IFRS/IAS, IFRS for SMEs and Bylaw on 
recognition, measurement and disclosure of accounting items in the 
financial statements of micro and other entities. Different rules and 
regulations have an effect on recognition and measurement of balance 
sheet and income statement items (See: Andrić, Vukotić, 2015). 

In the following paragraph we found interesting to present main 
criteria for the classification of business entities in Serbia according to 
their size. Main criteria are required by the Law on Accounting, article 6, 
and based on it all entities are classified into micro, small, medium and 
big. Criteria are derived from the number of employees; average assets 
and revenue (see Table 1): 

 
Table 1.: Criteria for the classification of business entities in Serbia 

according to the size  

No. 
Business 
entities 

No of 
employees 

Average assets 
(Eur) 

Sales revenue  
(Eur) 

1 Micro Up to 10 Up to 350.000 Up to 700.000 

2 Small 10 - 50  
350.000 - 
4.400.000  

700.000 – 
8.800.000  

3 Medium 50 - 250 
4.400.000  - 
17.500.000 

8.800.000  - 
35.000.000 

4 Big 
All companies that pass at least two mentioned 

criteria for the medium-sized companies 
Source: the authors own preparation 
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 In the category we may find companies that satisfy at least two out 
of three the above mentioned criteria. The above mentioned criteria can 
be misleading in a way that if company has 11 employees but 351,000 
Eur of average assets it is treated as small entitiy  and it should change the 
accounting regime from Bylaw (if it was chosen) to the IFRS for SMEs. 
These are two different accounting schemes, and it seems that the small 
company will have  to incurre higher costs of financial statement 
preparation than before the classification. 
 

1.2. THE IMPLEMENTATION OF IFRS/IAS IN SLOVAK 
REPUBLIC 

 
 According the Regulation (EC) No 1606/2002 of the European 
Parliament and of the Council of 19 July 2002, Slovakian companies were 
required to prepare finacial statements in accordance with IFRS as well as 
other companies operating in the member states of the EU. Therefore, 
Slovakian accounting rules and policies applied before to all Slovakian 
companies cease to exist. It is estimated that 50-100 companies are 
obligated to apply the rules for the consolidated entities in Slovak 
Republic becaues of the  parent-subsidiary relationship established 
between the entities (See: Farkaš). Since 2006, the Slovak legislation 
(Article 17a (1) of the Law on Accounting) asks some selected entities to 
use IFRS instead of Slovak national legislation in this area. These entities 
are the following: banks, branches of foreign banks, the Export Import 
Bank of Slovak Republic, administration companies and branches of 
administration companies, insurance companies and branches of foreign 
insurance companies reinsurance companies and branches of foreign 
reinsurance companies; the Slovak Office of Insurance Traders; pension 
management companies; supplementary pension management companies; 
the Slovak Exchange;  the Railroads of the Slovak Republic; a payment 
institution (established prior to 1 January 2012). The Law also requires 
companies that exceeded two of the three criteria of size (net turnover 
EUR 170,000,000, gross assets EUR 170,000,000 and 2,000 employees), 
for at least two successive accounting periods to fully apply IFRS /IAS 
standards. If these rules are expressed in numbers, it seems that more than 
150 companies in Slovak Republic apply IFRS/IAS rules. (See: Farkaš). 
According to the same author fewer than 200 companies (See; Farkaš) 
may prepare financial statements in line with the IFRS /IAS and these 
entities are: companies with shares traded in regulated market, security 
trader of branch of a foreign security trader, a payment institution 
(established on 1 January 2012 or later) and an electronic money 
institution. We can conclude that out of 200,000 entities operating in 
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Slovak Republic around 350 entities prepare financial statements using 
IFRS accounting regime, which is 0,225% out of total (See. Farkaš). 
 These are the criteria for the classification of entities according to 
the size  in Slovak Republic: 
 
Table 2.: Criteria for the classification of business entities in Slovak 

Republic according to the size 

No. 
Business 
entities 

Number of 
Employees 

Average 
assets  (Eur) 

Revenue  
(Eur) 

1 Micro Up to 10 
Up to  

350.000 
Up to 700.000 

2 Small 10-50 
350.000-
4.000.000 

700.000-
8.000.000 

3 Big 
All companies passing at least two of the above 

mentioned criteria 
Source: authors own preparation 

 
According to the above mentioned criteria it seems that they are quite 
similar with Serbian criteria, but Slovak Law does not recognize medium-
sized companies as Serbian Law on Accounting does. And that is why, 
there is no reference in Slovakian Law about max 35 mil EUR of revenue 
or 17,5 million EUR of average assets. These companies are considered 
big according to Slovakian Law. 
 

1.3. THE APPLICATION OF IFRS/IAS IN CZECH REPUBLIC 
 

Taking into consideration the highly developed country in our 
sample, The Czech Republic, the accounting legislative recognizes three 
types of entities in Czech Republic: the entities whose shares are traded at 
regulated market, entities that are members of financial group (parent 
company with the requirement to prepare consolidated statements) and 
entities that use IFRS on voluntary basis. The first two group of entities 
are required to use full IFRS/IAS standards as mandatory. Also, the 
individual statements of the parent company can be prepared using the 
IFRS (according to the latest version of the Law). The third group may 
chose to use IFRS for the individual financial statements if they prepare to 
issue securities in the stock market or between close and next issue of 
securities. Although, the tax base must be calculated in accordance with 
the Czech accounting Law. Small and medium-sized companies may 
chose the IFRS for SMEs.  Some recent reserach shows that 16% of 
companies use IFRS (and national GAAP)  in accounting in 2012 in 
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Czech Republic and 2% of companies use IFRS. (Jindrichovska et.al., 
2014) 

 Some companies in Czech Republic prepares statements in 
accordance with the national Czech accounting principles. Despite the 
efforts to harmonize these national rules with the IFRS there are still some 
misrepresentations in terms of financial leasing, provisions, reporting of 
extraordinary items, accountig for revenues of long term contractors and 
business combinations. Czech Law on Accounting does not have any 
criteria for the classification of entities according to the size. In the Czech 
Law there are different or special criteria for the size used for special 
purposes. For example, criteria are different if they distinguish entites  for 
the purpose of madatory auditing, and different size critieria are used for 
the purpose of preparing consolidated financial statements. This  Czech 
rule is not in line with the Serbian or Slovak criteria. The first country opt 
to apply special criteria for the size of the company for specific purpose, 
while the other two countries found fixed criteria for the size to be most 
suitable for them. 
 

2. SOLUTIONS APPLIED BY THE REPUBLIC OF SERBIA, 
SLOVAK REPUBLIC AND CZECH REPUBLIC IN THE 

CONTEXT OF STANDARD FORM OF BALANCE SHEET AND 
INCOME STATEMENT 

 
 Serbian standard form of balance sheet has 137 items (assets 72 

items and liabilities and equity side has 65 items), while the standard form 
of income statement has 69 items. In comparison with the Slovak 
Republic  the specific types of entities in Slovakia have different balance 
sheet and income statement forms imposed by the Law. For the micro 
entities Slovakian Law prescribes specific form of balance sheet and 
income statement. The same is true for the small and big companies in 
Slovak Republic.  Micro entities in Slovak Republic prepare balance sheet 
with 32 items (16 of them are assets and 16 are liabilites and equity). 
Income statement for the micro entities has 29 items.  For small and big 
accounting entities, balance sheet consists of 111 items (65 of them are 
assets and 46 liabilities and equity). Income Statement for small and big 
entities  has 51 item.  

 In comparison with the Czech Republic Serbian entities prepare 
more detailed balance sheet (39 items more) and income statement (24 
more items) than Czech entities (see table 3). 
 The following table summarizes the main comments that we have 
introduced in the previous section of this paper: 
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Table 3.: Comparison between Slovakia, Czech and Serbia in terms 
of financial statement positons 

 
Countries 
/Items 

Balance 
Sheet items 

Income 
Statement 
items 

Analysis 
Serbia 
Slovakia 

Analysis 
Serbia – 
Czech  

Republic of 
Serbia 

137 69 26 more 
items in 
Serbian 
balance 
sheet 

39 items 
more in 
Serbian 
balance 
sheet 

Slovak 
Republic 

111 51 18 more 
items in 
Serbian 
income 
statement 

24 items 
more in 
Serbian 
income 
statement 

Czech 
Republic 

98 45 - - 

Source: authors own preparation 
 

Despite the fact that Serbia is the least developed among the other 
two countries it does not hesitate to impose more rigid rules on its 
economic entities in terms the these entities need more time, effort and 
money to invest in the financial statement preparation. 
 

3. UNIQUE ACCOUNTING SOLUTIONS IMPOSED BY THE 
SERBIAN LAW ON ACCOUNTING 

 
Academic and professional members of accounting community in 

Serbia put some critics on accounting regulations applied, esspecially the 
following: the corective entries for the work in process and finnished 
goods inventory on the expense side of the income statement, the 
treatment of loss above the amount of capital which is reported in the 
liability and equity side, not recognizing the paid in capital (the premium 
on shares issued) and the internal revenue reported at the expense side of 
income statement. The above mentioned solutions in Serbian law are not 
in accordance with the accounting theory, and also the solutions are 
contrary to the elementary economic logic. If we take into consideration 
the financial statements in Czech Republic and Slovakia, we can conclude 
that in these two countries the lawmakers established the known solutions 
for many balance sheet and income statement items in accordance with 
the accounting theory. In Serbia, rules before the newest one  were more 
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in line with the theory than the contemporary solutions chosen by the Law 
on Accounting and coresponding Bylaws. 
 

CONCLUSION 
 
 Accounting solution in Slovak and Czech supports the hypothesis 
that Serbian lawmaker proposed more detailed financial statements, 
specifically balance sheet and income statement. It leads to the lower 
transparency of Serbian financial statements. Lower level of details in 
Slovak and Czech does not come as a surprise because the EU Directive 
2013/34/EU requires 67 items in balance sheet and 21 item in the income 
statement. Based on what we expected, the research showes that the 
domestic form of financial statements, and the solutions about recognition 
of some accountig issues (recognition of the changes in values of 
finnished goods and work in process inventory on the expense side of the 
income statement, the loss above the value of equity  reported at the 
equity side, no issuing premium recognized, and the internl revenue 
reported at the expense side) are not known to Slovakian and Czech 
accounting lawmakers. 
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ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ 
УНАПРЕЂЕЊЕ МОРАЛНИХ ВРЕДНОСТИ И 
МОРАЛНЕ ИДЕОЛОГИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 
ПРИВРЕДНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У СРБИЈИ 

 

IMPROVING COMPETITIVENESS THROUGH MORAL VALUES AND 
MORAL IDEOLOGY OF THE WORKERS IN COMMERCIAL COMPANIES IN 

SERBIA 
 

Ивана Ерић 
Београдска Пословна Школа, Београд, Србија1 

 
 

Сажетак: Циљ рада представља сагледавање доминантних моралних вредности 
и моралне идеологије у привредним предузећима у Србији. У том смислу прелазак 
на тржишне услове привређивања захтева усвајање моралних вредности и 
идеологије иманентних тржишним условима привређивања како би се подстакла 
конкурентност пословних организација у Србији. Истраживање је спроведено на 
5 великих предузећа у Србији и утврђене су одређене предиктивности, које 
откривају како слабе, тако и јаке моралне стране испитиваних предузећа, али и 
запослених у њима. 
Кључне речи: конкурентност, моралне вредности, морална идеологија, тржишна 
привреда.  
 
Abstract: The main goal of this work is an overview  the dominant moral values and 
moral ideology in Serbian business organization. In this sense, the transition to market 
economy requires the adoption of moral values and ideology which are inherent to the 
market conditions, in order to boost the competitiveness of business organizations in 
Serbia. The research was conducted in 5 large companies in Serbia and that derive 
certain predictability, which reveal weak and strong moral points of the investigated 
firm, but also their employees as well. 
Key words: competition, moral values, moral ideology, market economy 
 

УВОД 
 

 Савремене организације кроз своје активности, имају све већи 
утицај и моћ деловања на наше животе не само као економски, већ и 
као социјални субјекти, што се понекад нереално оспорава. У том 
смислу, питања моралних вредности и моралне идеологије 
запослених последњих година све више представљају предмет 
истраживања академских кругова, али и њиховог утицаја на 
решавање конкретних пословних дилема. Реч је о феноменима 
односно изборима који се не чине само на основу личних веровања, 
већ и под утицајем дискусија у групном контексту, организационе 
                                                           
1
Ivana.eric@bbs.edu.rs; ivanakasagic323@gmail.com 
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културе, политичких, друштвених, правних, и економских сила, који 
обликују амбијент за пословање организација. 
 Већина аутора који указују како подстицање адекватних 
моралних вредности и моралне идеологије запослених представља 
основ за виши степен конкурентности организације јесте донекле 
тачна (Weiss, 1998, стр. 12). Према њиховом схватању неговање 
вредности поштовања потрошача, тимског рада између запослених, 
поштовање посла сваког запосленог у организацији и његове 
личности, пружање помоћи широј друштвеној заједници кроз 
социјалну одговорност и остваривање профита на легитиман, легалан 
начин гарантује виши степен конкурентности у односу на 
организације, које такав однос не поседују. Међутим, реалност нас 
демантује. Етика (моралне вредности и идеологија су њен саставни 
део) не може пружити одговоре за техничка побољшања, иновације, 
финансијски квалитет, квалитет производа и друго. Поента је да 
етика није функција додате вредности, већ интегрална, неопходна и 
централна у успешном пословању, пошто омогућава развој људског 
капитала (Zslonai, 2002, стр. 100).  
 Суштински посматрно, етичко поступање би требало да је у 
интересу организације, иако се профит може изгубити, уколико се 
стриктно придржавају етичких принципа. Такав је случај са 
организацијама које избегавају картелско удруживање, трговање 
инсајдерским информацијама, коришћење јефтине дечије радне снаге, 
сељење прљаве технологије у мање развијене земље и друго. 
Међутим, у бизнису, као и у свим другим областима мора се бити 
спреман за сношење консеквенци за пут којим се дошло до одређеног 
циља.  
 Привредне организације које послују у нашој земљи данас се 
суочавају са великим бројем тешкоћа, можда више него икада. 
Транзициони талас, који траје већ петнаест година наметнуо је 
потребу за усвајањем пословних моралних вредности и идеологије 
иманентних тржишним условима пословања. Некада присутна 
усмеравана привреда неговала је моралне вредности садржане у 
етици утилитаризма и феминистичкој етици, док чиста тржишна 
привреда погодује развоју вредности етике права, етичког егоизма, 
етике дужности (Crane & Matten, 2010, стр. 119). У том вакуму, 
посткомунистичке или бивше социјалистичке земље (којима и наша 
земља припада) у потпуности су развиле специфичне механизме у 
односу на Европске земље и Америку (Fulop, Hisrich, & Szegedy, 
2000). Наиме, у њима индивидуе настоје да пребаце одговорност за 
морално понашање у организацијама, на веће колективне ентитете, 
који усмеравају економски, социјални, политички, религијски и 
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културни живот, али и специфичне околности привређивања (низак 
животни стандард, незапосленост, неадекватно тумачење тржишних 
услова привређивања, нејасни законски прописи, и друго) (Levicka –
Strzalecka, 2006, стр. 441). Са друге стране, Америка је култура која 
наглашава индивидуалну одговорност како за лични успех, тако и за 
решавање етичких питања, док се у Европи одговорност приписује 
скупу међусобно повезаних најчешће државних институција (Crane & 
Matten, 2010, стр. 26). 
 Поред свега претходно поменутог цео свет погодила је велика 
економска криза, која је зарад „пуког“ опстанка наметнула 
организацијама потребу за што вишим степеном смањења трошкова, 
како би се надоместила све нижа цена капитала. Нереално високи 
профити појединих компанија базирани некад и на десетороструко 
вишој продајној цени у односу на цену коштања, феномен надуваног 
балона, пад реалне тражње за већином производа, пад вредности 
компанија, доспевање „ризичних кредита“ на наплату и друго 
условио је беспоштедну конкуренцију организација у свету, али и 
нашој земљи. Услед тога, у наставку рада након теоријских 
разматрања покушаће се профилисање доминантних моралних 
вредности и моралних идеологија у нашој земљи на основу 
истраживања спроведеног у 5 великих предузећа у Србији. 
 

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ МОРАЛНИХ ВРЕДНОСТИ 
 

 Етичке дилеме у послу, дешавају се када постоји сукоб између 
личних етичких вредности, и захтева за потчињавањем вредностима 
виших нивоа у организационој хијерархији или широј друштвеној 
заједници, а нарочито када се нешто мора из нужде вредновати. 
Данас се поставља дилема пред многе менаџере: „Бити више или 
мање етичан?, Више бринути о  профиту или начинима како до њега 
долази?“. Евидентно је да је светска економска криза определила 
бројне менаџере да акцентују остваривање профита, понекад и на 
уштрб адекватних моралних вредности, односно прибегавању 
одговарајућим етичким компромисима након бројних унутрашњих 
конфликата (уколико појединац поседује иоле етичке свесности). 
 Прихватање реалности о постојању различитих врста 
вредности представља важан допринос истраживача, будући да оне 
утичу на понашање и манифестују се различито, у зависности од 
њиховог рангирања у оквиру „система вредности.“ Адекватно 
испитивање значаја вредности, посебно моралних, као и њихова 
корелација са различитим облицима понашања омогућено је 
применом одређених класификација вредности. Прву таксономију 
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која помиње моралне вредности, предложио је Рокеах, који је развио 
листу од 18 терминалних вредности (идеализовани исходи 
понашања) и 18 инструменталних вредности (идеализовани облици 
понашања) (Rokeach, 1979, стр. 11). Следећи листу вредности он 
предлаже даљу поделу инструменталних вредности на: (а) моралне 
вредности (баве се интерперсоналним понашањем) 

и (б) вредности 
компетентности (вредновање сопственог понашања). Подела 
терминалних вредности са друге стране је на: (а) личне вредности 
(исходи понашања који су пожељни за појединца) и друштвене 
вредности (исходи који су пожељни за друштво као целину) 
(Giacomino, Brown, & Akers, 2011. стр. 22). 
 Са друге стране, налазе се истраживачи, који су се бавили 
искључиво аспектом индивидуалних пословних моралних вредности. 
Наиме, моралне вредности (кроз моралност) директно усмеравају 
понашање појединца, утичући тако на интеракције са другима (Small, 
2002, стр. 404). Према Луису моралне вредности су:“правила, 
критеријуми или принципи за усмеравање одговарајућег понашања 
према свакој пословној ситуацији“ (Lewis, 1985, стр. 381.). 
 Садржај моралних пословних вредности, још увек је предмет 
расправе бројних аутора. Кларенс истиче како су пословне моралне 
вредности продужетак моралних стандарда правде, укључујући 
расуђивање личног понашања, шта је исправно и погрешно, личне 
интеракције у организацијама, социјална очекивања, појам коректног 
односа, и другог (Clarence, 1997, стр. 54). Други аутори наглашавају 
да се пословне моралне вредности односе на процес одлучивања, 
током којег се појединац сукобљава са конфликтним циљевима, 
сукобљеним вредностима и сукобом организационих улога (Jiang, Lin 
Y. C., & Lin L. C., 2011, стр. 240). Коначно, поједини аутори 
наглашавају да су моралне вредности део оперативних вредности, 
које утичу на понашање како директно путем бихејвиоралног 
каналисања, тако и индиректно путем пецептуалног скрининга 
(Nystrom, 1990, стр. 971). 
 Сви претходно поменути аутори посматрању индивидуалних 
пословних моралних вредности приступили су са различитих 
аспеката. Једино слагање, које никада није оспоравано у литератури 
јесте у погледу принципа, који усмеравају пословне моралне 
вредности. Реч је о следећим: а) искрена комуникација, (б) 
коришћење сопствених права не ометањем права других; (ц) 
поштовања живота, и (д) следство правила и принципа правде (Scott, 
2002, стр. 40). Дакле, сваки од појединаца поседује све вредности 
заступљене у личној моралној структуктури, али у различитом 
интензитету. На основу доминације одређених вредности у 
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пословним односима, али и резултата унутрашњег конфликта 
определиће се лично етичко понашање.  
 
ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУПИ МОРАЛНИМ ИДЕОЛОГИЈАМА 

 
 Идеологија је у прошлости играла велику улогу, као и у 
данашњости, мада појединци покушавају да миноризују њен значај. 
Обзиром да је предмет рада подстицање конкурентности кроз 
унапређење моралних пословних вредности и моралне идеологије у 
организацијама у Србији у наставку рада пружићемо основну 
дефиницију и перспективе етичких идеологија, која битно објашњава 
зашто различити појединци доносе различите етичке одлуке у 
оквиру исте организације.  
 Forsyth (1980) представља првог аутора, који је пружио 
свеобухватну дефиницију етичких идеологија, дефинишући је: „ као 
степен у којем су појединци релативистички или идеалистички (стр. 
175). Наиме, аутор сугерише да су индивидуалне варијације у 
приступима моралном расуђивању, чак и у оквиру исте организације, 
описане на основу две базичне димензије: 
 Релативизам.–представља степен до кога појединац 
прихвата или одбија универзална морална правила, приликом 
доношења етичких одлука. Релативисти верују да постоји много 
начина да се сагледа морално питање и скептични су према 
моралним апсолутима (Forsyth, 1980, стр. 175). Виши степен 
релативизма је повезан са одбацивањем универзалних моралних 
правила. Појединци ниски у релативизму, нису спремни да потчине 
(релативизују) своја морална правила (принципе) приликом 
доношења моралних одлука, које утичу на друге, верујући да 
моралност захтева понашање, које је у складу са правилима. 
 Идеализам – представља другу важну димензију, која 
објашњава индивидуалне варијације у моралном расуђивању, 
фокусирајући се на идеализам у нечијим моралним стандардима. 
Наиме, идеализам описује степен до којег појединци верују да ће 
жељени резултати увек бити добијени (Forsyth, 1980, стр. 176), 
онолико дуго колико деловање које се тиче добробити других је 
такође пожељно, заснивајући на тај начин акције на веровању да се 
мора избећи наношење штете другима, односно да ће адекватна 
акција увек довести до жељених резултата. Мање идеалистични 
појединци сматраће да су неке штете понекад потребне, да би се 
произвело добро. 
 Дакле, сходно доминантном размишљању аутора, било би 
неопходно индивидуалне варијације у моралном размишљања узети 
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у обзир, приликом испитивања индивидуалне моралне евалуације 
ситуација, јер су индивидуалне варијације у моралном размишљању 
стабилне широм различитих ситуација. Без обзира на покушаје, које 
је чинио Forsyth (Forsyth, 1980, 1981, 1982) и његови следбеници да 
дефинишу моралну идеологију, потпуна сагласност није постигнута, 
већ се још увек врше додатна истраживања. Међутим, константа је 
да морална идеологија увек претходи моралној намери, као 
стабилној карактеристици појединаца, а тиме и примењивању 
одређеног моралног понашања. На основу доминације одређених 
идеологија појединци могу расуђивати на следеће начине 
(Forsyth,1980. i Allmon et al., 2000):  
 Ситуацонисти– одбијају стриктна морална правила; 
питајући се да ли акција доноси најбоље могуће резултате у датој 
ситуацији. Кључно обележје ситуациониста јесте фокусирање на 
контекст „доброг и лошег“, зарад остваривања баланса који одговара 
већини ситуација. 
 Апсолутисти - осећају акцију као моралну уколико доноси 
позитивне консеквенце, кроз удобност моралних правила. Морална 
филозофија која доминира уверењима апсолутиста јесте 
деонтологија, која захтева потчињавање универзалним опште 
прихваћеним моралним принципима.  
 Субјективисти – одбијају морална правила; базирајући 
морално расуђивање на личном осећању о акцијама. Субјективисти 
сматрају да било који морални стандард није валидан без коњукције 
са нечијим понашањем, односно морална евалуација се мора 
заснивати на личним перспективама. 
 Ексцепционисти– осећање конформитета према моралним 
правилима је жељено, али изузетак од ових правила је често 
дозвољен. Појединац би требало да делује тако да се доприносе 
највећем броју „добрих“ последица. 
 Утицај етичких идеологија на све релевантне аспекте 
организационог живота било је предмет даљих истраживања, која 
нажалост нису утврдила јасне предиктивности. Шленкер и Форсајт 
су утврдили да појединци доносе одлуке на основу својих етичких 
идеологија и етичких филозофија, међутим нису били прецизни о 
нивоу корелације одређених етичких идеологија и конкретних 
одлука (Schlenker. & Forsyth, 1977., стр. 382-384). Форсајт и Бергер 
су утврдили да етичка идеологија предвиђа разлике у моралној 
евалуацији, односно етичке идеологије могу предвидети разлике у 
моралном расуђивању, али не и индивидуалне разлике у моралном 
понашању (Forsyth & Berger, 1982., стр. 53). Бас, Барнет и Браун су 
установили да идеализам има директан утицај на моралну 
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евалуацију, као и индиректни ефекат на моралну намеру кроз 
евалуацију (Bass, Barnett & Brown, 1999., стр. 203). 
 Дакле моралне идеологије свакако утичу на етичко понашање 
запослених у савременим организацијама. У зависности од одлука 
који донесу на основу различитих перспектива директно се може 
утицати на подизање конкурентности организација. Свакако 
појединици у организацијама би требало да донесу одлуке на основу 
конкретне ситуације и изаберу пут који ће допринети највећем броју 
добрих последица за остваривање трајније конкурентске предности 
предузећа, а не само личне користи.  
 

ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА МОРАЛНИХ ВРЕДНОСТИ И 
ЕТИЧКИХ ИДЕОЛОГИЈА НА ПОДСТИЦАЊЕ 

КОНКУРЕНТНОСТИ 
 

 Истраживање је трајало око 7 месеци, односно у периоду од 
марта до новембра 2012. године (Ерић, И., 2014.). Примењена је 
техника директног структурисаног интервјуа, услед недостатка 
одговарајућих секундарних информација, а свим испитаницима је 
гарантована анонимност. Одговори су добијени од 194 запослених из 
5 предузећа, а узорак је биран тако да буду заступљена предузећа у 
домаћем и страном власништву. Од укупно дистрибуираних 250 
упитника враћено је 194 (77,6%). Посматрано према организацијама 
у Еко Хеленику је испитано 13 (6,7%), Пиреус банци 35 (18,04%), 
Марфин банци 41 (21,13%), Делта Холдингу 72 (37,11%) и Симпу 33 
(17,01%) запослених. 88 (45,36%) испитаника су мушкарци, а 106 
(54,64%) жене. 
 Пословне моралне вредности мерене су Фараховим 
упитником Ликертовог типа (Farh, 1998). Упитник садржи шест 
ставки и то: МВ1-одсуство скривања нелегалног понашања колега; 
МВ2 –одсуство давања мита; МВ3 – поштовање нечијег посла; МВ4 
–одсуство коришћења политичких тактика; МВ5 – одсуство узимања 
организационих ресурса за сопствене сврхе; МВ6 –одсуство варања 
купаца. Одговори се крећу у интервалу од 1-5, где је 1 – потпуно 
неприхватљиво, а 5 – потпуно прихватљиво. EPQ – Ethics Position 
Questionary се користи за мерење моралне идеологије појединаца 
(Douglas, Davidson, & Schwarz, 2001, стр. 117). Упитник садржи 20 
ајтема, који се оцењују од 1 (нетачно) – 5 (тачно). Првих 10 ајтема се 
односи на димензију идеализма (И), а других 10 на димензију 
релативизма (Р). 
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Табела 1.: Дескриптивна статистика и ранг за истраживане 
димензије 

 

Истражив

ана 
димензија 

N Mean 
Stan
ddev

. 
Rang Max Min Skew Kurt

. 

И 194 2,93 0,45 2 4,50 2,2 0,93 0,92 
Р 194 3,84 0,30 1 4,60 3,1 -0,21 -0,06 
МВ1 194 3,25 1,35 2 5 1 -0,25 -1,17 
МВ2 194 2,90 1,35 4 5 1 0,05 -1,22 
МВ3 194 3,43 1,31 1 5 1 -0,49 -0,80 
МВ4 194 3,15 1,37 3 5 1 -0,10 -1,28 
МВ5 194 2,53 1,18 5 5 1 0,41 -0,77 
МВ6 194 2,53 1,18 5 5 1 0,41 -0,77 

Извор: Калкулација аутора на основу истраживања 
 
 На основу података приказаних у табели 1, можемо слободно 
тврдити да су испитаници више релативистички оријентисани (ранг 
1), односно спремнији су да одбацују универзална морална правила. 
Посматрано из угла моралних вредности највише се цени поштовање 
нечијег посла (ранг 1), пријављивање нелегалног понашања колега 
(ранг 2), коришћење политичких тактика за остваривање интереса 
предузећа (ранг 3) и не давање мита за добијање посла (ранг 4). 
Такви резултати упућују нас на релативну интерну затвореност 
предузећа у погледу моралних вредности (интерна евалуација), а 
затвореност према екстерним стеикхолдерима, пре свега купаца. На 
жалост такав приступ није добар за подстицање конкурентности 
организације, обзиром да су купци односно клијенти (лојалност, 
њихово задовољство, поверење у организације од којих се производи 
купују и друго), између осталог основ за стицање трајне 
конкурентске предности. 
 У табели 2 приказани су резултати т – теста за независне 
узорке, којим смо настојали да одредимо статистички 
сигнификантне разлике у моралним вредностима код припадника 
домаћих и иностраних организација. Постојање разлике у моралном 
вредностима прихваћена је за моралне вредности МВ2 (т=2,28; 
п=0,03; Ф=0), МВ3 (т=2,28; п=0,01; Ф=0,28) и МВ4 (т=2,28; 
п=0,005; Ф=3,1). Наиме, у страним организацијама далеко је мања 
фреквенца давања мита, веће поштовање према нечијем послу и 
мање коришћење политичких тактика. За остале моралне вредности 
не постоји јаки докази да постоји статистички сигнификантне 
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разлике у моралним вредностима код припадника домаћих и 
иностраних организација. 
 
Табела 2.: Разлика између моралних вредности у домаћим и 

страним организацијама 
 

Порекло 
предузећа Н АС 

Стд. 
Деви. 

т дф П Ф 

МВ1 

страно 89 3,35 1,31 

0,81 192 0,22 0,50 домаће 105 3,19 1,39 

МВ2 

страно 89 3,19 1,33 

2,80 192 00,,0033  0,00 домаће 105 2,66 1,32 

МВ3 

страно 89 3,66 1,28 

2,28 192 00,,0011  0,28 домаће 105 3,24 1,30 

МВ4 

страно 89 3,52 1,24 

2,28 192 00,,000055  3,10 домаће 105 2,84 1,41 

МВ5 

страно 89 2,71 1,25 

3,54 192 0,25 3,56 домаће 105 2,38 1,11 

МВ6 

страно 89 3,90 1,12 

4,76 192 0,09 6,01 домаће 105 3,04 1,36 

Извор: Калкулација аутора на основу истраживања 
 
  
 На основу укрштања резултата за етичке перспектива идеализма 
и релативизма утврђени су преовлађујући облици расуђивања 
запослених у организацијама у Србији. Резултати су приказани на слици 
број 1.  

 
Слика 1.: Расуђивање на основу етичких идеологија 

 

 
Извор: Калкулација аутора на основу истраживања 
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 Дакле, у организацијама на домаћем тлу доминирају 
ситуационисти који се првенствено фокусирају на контекст доброг и 
лошег зарад остваривања баланса, који одговара већини ситуација. Таква 
оријентација је свакако последица проживљеног искуства у протеклих 
тридесетак година, када је способност брзог, мудрог реаговања на 
промене у пословном окружењу, омогућила опстанак, али и 
напредовања организација. Свакако, ситуационисти су појединци који ће 
се у свакој ситуацији „дочекати на ноге“ и тиме уколико су стварно 
посвећени организацији омогућити повећање њене конкурентности или 
бар задовољавајуће пословање. Такође, врло су охрабрујући подаци да су 
на другом месту ексцепционисти, који „воле“ морална правила, али су 
свесни да је њихова улога у организацији деловање у остваривању 
највећег добра, првенствено за подизање њене конкурентности мерено 
кроз вредност организације, тржишно учесе и задовоље интереса свих 
стеикхолдера.  
 
Табела 3.: Предиктивност моралних пословних вредности и 

моралне идеологије на конкурентност организација 
Зависна 
варијабла 

Независн

а 
варијабл

а 

Б т Сиг Р Ф Сиг 

КОНКУРЕНТНОСТ 

И_сума ,037 
1,4
1 

,15
9 

 
,952 

616,688 ,000 Р_сума 
-

,004 
-,48 

,62
8 

МВ_сума ,271 
9,6
6 

,00
0 

Извор: Калкулација аутора на основу истраживања 
 

 У табели 3 приказани су резултати вишеструке регресионе 
анализе како би се сагледао предикторски утицај моралних идеологија и 
моралних вредности на конкурентност организација. Генерално 
посматрано слободно можемо тврдити да етичке идеологије и моралне 
пословне вредности имају сигнификантан утицај на конкурентност 
организација. Чак 95%варијација у конкурентности организације може 
се приписати дејству посматране три димензије (R2= 0, 952; р=0,00). 
Међутим, посматрано појединачно највећи утицај поседују моралне 
пословне вредности (Б=0, 271, т=9,66, п=0,00). Дакле, резултати 
истраживања нам сугеришу да се поштовање моралних пословних 
вредности исплати, бар у сегменту подизања конкурентности. На 
овом месту се морамо ограничити са личним ставом према којем само 
и искључиво поштовање моралних пословних вредности није једини 
фактор унапређењу конкурентности организација. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

 Унапређење конкурентности предузећа, која послују у Србији 
представља данас велики изазов за све њих. Бројне досадашње анализе 
бавиле су се утицајем технолошких побољшања, иновација, система 
квалитета, привилегованости приликом добијања тендера, повезаности 
са политичким структурама и другим, као опредељујућим факторима у 
подизању конкурентности организација на нашем тлу. Услед тога, у раду 
смо покушали да сагледамо утицај појединих компоненти пословне 
етике, прецизније пословних моралних вредности и перспектива етичких 
идеологија на унапређење конкурентности.  
 Истраживање спроведено на пет великих предузећа у Србији 
показала су нам да у нашој земљи преовладава етичка идеологија 
релативизма, моралне пословне вредности поштовање нечијег посла, 
пријављивање нелегалног понашања колега, као и коришћење 
политичких тактика за остваривање интереса предузећа. Међутим, 
компарирањем моралних пословних вредности у страним и домаћим 
предузећима утврђено је постојање далеко мање фреквенце давања 
мита, веће поштовање према нечијем послу и мање коришћење 
политичких тактика у страним организацијама. Дакле, на глобалном 
узорку, може се тврдити постојање вишег нивоа појединих 
пословних моралних вредности у страним у односу на домаће 
организације. 
 Етичка перспектива најприсутнија у организацијама на нашем 
тлу јесте ситуационализам што је донекле последица општег 
окружења, које је захтевало различите “виртуозне” начине за 
преживљавање како у условима рата и санкција, тако и у 
транзиционом периоду, када је још увек била присутна борба са још 
увек нејасним “тржишним правилима игре”. Коначно, истраживање 
је јасно показало да пословне моралне вредности имају значајан 
утицај на унапређењу конкурентности предузећа, те би стога требало 
пуно тога учинити према њиховом подстицању како кроз формалне 
приступе подстицања етичког понашања, тако и кроз суптилне 
механизме развијања етичке организационе културе. Можда на овом 
месту можемо напоменути да најбољи начин за подстицање етичке 
организационе културе прво развијање етичке организационе климе. 
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ПРЕДУЗЕТНИШТВА И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА 
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WOMEN FROM VILLAGE IN THE DEVELOPMENT OF FEMALE 
ENTREPRENEURSHIP AND RURAL AREAS  IN SERBIA 
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Резиме: Намера овог рада је била да објасни економски положај жена на 
породичном пољопривредном газдинству и на селу у руралној средини Србије. 
Економски положај жена врло ретко се спомиње у српској литератури и стога 
заслужује научну пажњу. Историјски гледајући појам "рурално" означавао је 
нешто што се налази "изван града" док с економског аспекта можемо рећи да је 
"рурално" територија која се користи за производњу. Такође, постоји и 
социолошки аспект који каже да је "рурално" средина коју карактерише јака 
заосталост у односу на технолошки и културни развој који је уочљивији у урбаној 
средини. 
Производне активности жена у Србији су углавном биле усмерене на одржавање 
и раст породице. Жене су одржавале и обнављале домаћинства улажући у њега 
свој рад, време и вештине. Рад жена у домаћинству није био схватан оним што 
заправо јесте, већ је виђен као неодвојив део женине “ врлине”. А управо та 
“ врлина” је од суштинске важности за породицу и кључ добробити друштва. 
Пољопривредно газдинство је без жене незамисливо. Ипак, рад на фарми је скоро 
увек био схватан као наставак кућног посла и прихваћен као део жениних 
“ природних” активности. Али њихов допринос, иако значајан за развој 
домаћинства и заједнице и даље остаје непримећен и жене остају прилично 
искључене у процесима доношења одлука. Чак многе од њих остају без примања, 
јер се њихов рад сматра саставним делом породичног посла/ прихода. Рурални 
развој подразумева ширење у друге секторе, развијање алтернативних 
активности у циљу креирања нових послова/ могућности запошљавања за младе 
жене које би у противном највероватније трагале за могућностима напуштања 
села. Али, како би добиле професионалне вештине које су им потребне, жене 
морају одвојити време за едукацију, за коју у пољопривредном сектору, због 
бројних обавеза у породици и домаћинству, оне већином немају времена.  
Кључне речи: жене, економски положај, рурални развој, сеоска жена.  
 
Abstract: The purpose of this title was to explain the economic position of women on 
family farms and in the countryside in rural Serbia. The economic position of women 
very rarely mentioned in Serbian literature and therefore deserves scholarly attention. 
Historical seeing the term "rural" meant something that is "out of town" whiles from an 
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economic point of view we can say that the "rural" territory to be used for production. 
Also, there is the social aspect, which says that "rural" environment characterized by 
strong backwardness in relation to the technological and cultural development, which is 
evident in the urban environment. 
Productive activities of women in Serbia were mainly directed to the maintenance and 
growth of the family. Women are held and restoring households investing in him his 
work, time and skills. Working women in the household was not s views with what 
actually is, but is seen as an inseparable part of a woman's "virtue". And it is precisely 
this "virtue" is essential for the family and the key benefit of societ. 
Agricultural economy is unthinkable without women. However, work on the farm is 
almost always experienced as a continuation of home work and accepted as part of the 
woman's " natural " activities. But their contribution, although significant for the 
development of the household and the community remains unnoticed and women remain 
quite excluded in decision-making processes. Even many of them lose their benefits 
because their work is considered an integral part of family work / income. Rural 
development includes expansion in other sectors, the development of alternative 
activities in order to create new jobs /employment opportunities for young women who 
would otherwise probably looked for opportunities to leave the village. But, in order to 
obtain professional skills, women must dedicate time for training, for which the 
agricultural sector due to the many commitments in the family and household, they 
mostly do not have time.  
Key words: women, economic status, rural development, rural women. 
 

УВОД 
 
 У литератури иностраних и домаћих аутора рад жена на PPG - 
у спомиње се као део "уговора" о удаји, под утицајем патријархалне 
организације и социјалних обичаја руралне средине. Жене које живе 
и раде на газдинству имају важну улогу, тако Дилић (1989) 
породичну пољопривреду посматра с типично мушким предзнаком, 
а радни допринос жена сматра тешко мерљивим елементом. Жене 
раде осим пољопривредних и непољопривредне послове који су 
неопходни за функционисање привреде. Висок радни допринос жена 
на PPG-у у Енглеској су потврдили Arkleton trust (1992) и CEC 
(1991). Многи аутори наводе да две трећине жена обавља физичке 
послове у пољопривреди, а на газдинствима са додатном 
(непољопривредне) делатности учествују већином жене. Економски 
гледано тај рад на газдинству има своју цену и замењује рад 
најамних радника и зато рад жена економски јача привреду и његову 
доходовност. Економска зависност жена од дохотка PPG - а утиче на 
то да жене чешће бирају додатну активност на газдинству као свој 
допринос дохотку, у односу на стално запослење изван привреде јер 
додатна доходовна активност на PPG - у штеди време и омогућава 
"доступност" деци и породици, а бити доступан за жену је од 
пресудне важности јер одржава имиџ добре жене и домаћице (Little i 
Hallidai, 2001). Према Барбић (1991) запошљавање жена ван 
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привреде често је онемогућено због великог утрошка радног времена 
којег конзумира пољопривредна делатност на газдинству. То 
потврђују истраживања у Холандији (Bock, 1997) тиме да су жене 
задужене за рад на газдинству и за рад у домаћинству. Зато им остаје 
мало времена за опције запошљавања ван газдинства или за нове 
доходовне активности у привреди, те се "каријера" на газдинству 
сматра компромисом између традиционалног идеала жене - 
домаћице и модерних амбиција и економских захтева.  
 

1. ДЕФИНИСАЊЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА И РУРАЛНА 
ПОДРУЧЈА СРБИЈЕ 

 
 Постоје потешкоће са одређивањем појма рурално. 
Историјски гледајући појам " рурално"  означавао је нешто што се 
налази "изван градских зидина" док с економског аспекта можемо 
рећи да је " рурално"  територија која се користи за производњу. 
Такође, постоји и социолошки аспект који каже да је " рурално"  
средина коју карактерише јака заосталост у односу на технолошки 
и културни развој који је уочљивији у урбаној средини.  

 У прошлости су се за анализирање руралног света користили 
различити показатељи: 

a) демографски - сва су слабо насељена подручја рурална, 
b) показатељ према основној делатности становника те 

територије - дакле искључиво пољопривреда, 
c) показатељ према приходима - рурални су крајеви места 

сиромаштва, 
d) просторни показатељ - према којем је рурално 

неограничени простор са наменом различитом од урбаног 
простора. 

 Међутим, постоји и мултифункционална дефиниција 
Европске уније која каже да рурални развој у односу на друштвени 
има троструку улогу: 

a) Економску - рурални развој би требало да обезбеди 
становништву одређене производне залихе прехрамбених 
производа и обновљивих примарних сировина. 

b) Еколошку - рурална подручја су погодна за очување 
флоре и фауне односно очување природе. 

c) Друштвену - због броја становника и делатности коју 
они обављају међусобни однос становника је много 
другачији од оног у граду зато што становници руралног 
подручја имају више осећаја за обичаје и традицију. 
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 Велика већина индикатора показује малу или незнатну 
разлику између урбаних и руралних подручја, без обзира како су 
иста дефинисана. Дефинисано обележје руралности је да је 
становништво ређе распоређено и да су физичке удаљености међу 
људима веће; разлике између урбаног и руралног најдоследније се 
појављују тамо где најдиректније делују удаљеност и густина 
насељености: у односу на инфраструктуру, приступ услугама и 
економски утицај оближњих градова. 
  Србија нема званичну дефиницију руралних подручја, с 
обзиром на то да и даље не постоји усклађеност са НУТС 2 
регионализацијом. Критеријуми које примењује Републички завод за 
статистику не укључују стандардне индикаторе руралности који се 
срећу у међународној пракси (густину насељености, број становника, 
учешће пољопривредног становништва и др.) већ се руралним 
подручјима сматрају делови земље који су резидуал урбаних. Наиме, 
подела на градска/урбана и остала подручја у основи је заснована на 
општинским одлукама којима се статус града (урбаног) додељује 
насељу које има урађен генерални урбанистички план. Такав 
приступ у дефинисању руралних подручја отежава статистичке 
анализе и интерпретације индикатора руралних подручја. Овом 
стратегијом предвиђена је измењена РЗС категоризација док се не 
спроведе НУТС регионализација. Измењеном РЗС категоризацијом, 
руралне области су све територије насељених места осим 24 града, 
који су тај статус добили према Закону о територијалној 
организацији Републике Србије, који је изгласан 28. децембра 2007. у 
Народној скупштини. Ти градови су: Београд, Ваљево, Врање, 
Зајечар, Зрењанин, Јагодина, Крагујевац, Краљево, Крушевац, 
Лесковац, Лозница, Ниш, Нови Пазар, Нови Сад, Панчево, 
Пожаревац, Приштина, Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, 
Суботица, Ужице, Чачак, Шабац. С обзиром на то да у Београду и 
Нишу постоје општине у којима је изражена пољопривредна 
производња, у та два града је примењена OECD класификација 
руралности

3. По тој класификацији су општине Барајево, Сопот и 
Сурчин у Београду, као и општина Нишка Бања у Нишу подведене 
под руралне области. 

Територија Републике Србије простире се на површини од 
88.361 км2. На територији Србије, без Косова и Метохије налази се 

                                                           
2 НУТС је геокодски стандард (Geospatial Entity Object Code) Европске уније који 
се користи у статистичке сврхе и помоћу којег је направљена подела Европе на 
административне регионе. 

3 OECD дефиниција руралности: рурална насеља су она са густином 
насељености испод 150 становника/км2.  
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4.715 насељених места. Просечна густина насељености у Србији 
износи 97 становника/км2, и знатно је нижа у руралним (63 
становника/км2) у односу на урбана подручја (289 становника/км2). 
 

2. ЖЕНЕ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 

 Од почетка историје, производне активности жена су 
углавном биле усмерене на одржавање  и раст породице и њихових 
непосредних заједница. Важан део тих активности је усмерен на 
сферу домаћинства где се производе добра. Жене су носиле 
одржавање и обнављање домаћинства улажући у њега свој рад, 
време и вештине. Рад жена у домаћинству није био схватан оним 
што заправо јесте, већ је виђен као неодвојив део женине „врлине”. 
А управо та “врлина” је од суштинске важности за породицу и кључ 
добробити друштва. 
 Земљишни посед без жене је незамислив. Ипак, рад на 
фарми је скоро увек био схватан као наставак кућног посла и 
прихваћен као део жениних “ природних” активности. Као што је 
речено, производња и сродство су блиско везани у пред-
капиталистичким друштвима и пољопривредне дужности су 
интегрални део домаћинства. 
 У скорије време, ЕУ доносиоци одлука су исказали интерес за 
питања везана за женин допринос и присуство у пољопривреди. 
Сеоска жена има круцијалну улогу у пољопривреди обзиром на њену 
способност да задовољи пољопривредну мултифункционалност 
коју истичу и промовишу ЕУ политике и програми руралног развоја. 
Производња усмерена на квалитет и безбедност хране, рад у 
породици и способност усклађивања радних и породичних 
обавеза су јасни примери те мултифункционалности. 
 Женин допринос пољопривреди је фундаменталан за социо-
економски развој руралних  подручја. Жене су укључене у 
пољопривреду и пољопривредно домаћинство на различите 
начине, као женске “ главе домаћинства”, сувласници, радници, али 
њихов допринос, иако значајан за развој домаћинства и заједнице и 
даље остаје непримећен и жене остају прилично искључене у 
процесима доношења одлука. Штавише, многе од њих остају без 
примања, јер се њихов рад сматра саставним делом породичног 
посла/ прихода. Ово је делом због њихове вишеструке улоге и 
оптерећености послом, али и због укорењених традиционалних 
погледа и подела на женске и мушке улоге у друштву. Брак у 
пољопривредном сектору значи ефективно укључивање жене у 
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пољопривреду без њеног званичиног препознавања као 
пољопривредног радника или менаџера фарме. 
 

Табела 1.: Ниво образовања сеоског становништва
4 

 
 Без 

школе 
1-4 

разреда 
4-7 

разреда 
Основна 
школа 

Средња 
школа 

Виша 
школа 

Високо 
образов. 

Србија 5,8 2,0    14,5 24,4 42,0 4,6 6,7 
Град 3,3 0,9 7,2 21,1 50,4 6,5    10,6 
Град 
мушкарци 

1,8 0,4 4,7 18,4 55,4 7,2    12,1 

Град жене 4,6 1,4 9,5 23,4 46,0 5,9 9,3 
Село 
укупно 

9,0 3,4    23,9 28,7 31,2 2,2 1,5 

Село 
мушкарци 

3,6 2,3    22,4 30,0 37,4 2,4 1,9 

Село жене  14,3 4,6    25,3 27,5 25,2 1,9 1,2 

 
 Старење сеоске популације је још један фактор који треба 
узети у обзир, због којег је основни приоритет охрабрити младе жене 
да дају допринос пољопривредном сектору. У том погледу, 
институције власти требају увести ефективне мере подршке и 
развоја женског предузетништва кроз охрабривање жена да се 
упусте у женско предузетништво и добију ефикасне алате за 
унапређење фарме и њене продуктивности и профитабилности.  
 Рурални развој подразумева ширење у друге секторе, 
развијање алтернативних активности у циљу креирања нових 
послова/могућности упослења за младе жене које би у противном 
највероватније трагале за могућностима напуштања села. 
 Развој агро-туризма, у оквиру којег су и домаћа производња 
хране или активности унапређење околине, демонстрирају 
способност жена да значајно допринесу диверзификацији руралних 
подручја и консолидују европски модел мултифункционалне 
пољопривреде. У овом контексту, све услуге усмерене подршци 
женског предузетништва су од кључне важности, укључујући бољи 
приступ информацијама, тренинге и адекватну професионалну 
преквалификацију. 
 Али, како би добиле професионалне вештине које требају, 
жене требају одвојити време за едукацију, за коју у 
пољопривредном сектору, због бројних обавеза у породици и 
домаћинству, оне већином немају простора. Као што је већ речено, 

                                                           
4 OECD дефиниција руралности: рурална насеља су она са густином насељености 
испод 150 становника/км2. 
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усклађивање радних и породичних обавеза је врло старо питање 
које је данас међу “топ” темама у свим економским секторима, 
нарочито пољопривреди, где оно представља и једну од највећих 
препрека већем ангажману жена у менаџерским пословима. 
 

3. НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМИ ЖЕНА НА РУРАЛНИМ 
ПОДРУЧЈИМА 

 
Резолуција Европског парламента о положају жене на селу из 

2008. године истиче следеће: 
 Препознавајући да су многе жене у тим подручјима запослене 
на пословима који нису признати, заштићени и плаћени иако су 
мерљиви;  

� да је мало жена власница имања, а ако и јесу она су мала и 
слабо доходовна; 

� да већина жена ради код својих очева, браће и мужева који 
су искључиви власници имања;  

� да се значајан допринос жена у локалном развоју и развоју 
заједнице премало одржава у њиховом учествовању у 
одлучивању. 

 Главни проблеми руралних подручја данас су:  
� интензивна емиграција, 
� одлив образоване радне снаге,  
� појачан ризик од сиромаштва, што се снажно одражава 

на жене које тешко усклађују радне и породичне улоге, 
због још увек доминантно присутног патријахалног 
обрасца понашања и предрасуда и низа других препрека 
на које наилазе.  

 Жене у руралним подручјима најчешће немају одговарајуће 
институције - сервисе за децу и старије особе, ограничене су им 
могућности запошљавања, породични концепт бављења 
пољопривредом укључује неплаћени рад жена, а недовољна 
политичка партиципација за последицу има одсуство у локалним 
телима управе. 
 Примећено је да жене на селу врло често изражавају 
стереотипна уверења и нефлексибилне ставове у погледу родних 
односа.  У већини случајева, муж се сматра средишњом фигуром 
која се мора слушати и удовољавати. На насиље у браку се гледа као 
на „нормалну“појаву коју жене не толеришу добро, али се ипак 
оправдава као нека врста насиља које се преноси са генерације на 
генерацију: „Моја је мајка говорила: кроз шта сам ја пролазила, ово 
што се теби дешава није ништа.“  Често се дешава да жене у 
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руралним срединама не препознају неке облике насиља, као што је 
силовање у браку, психолошко насиље, и тд. Највећи проблем су 
традиционални обичаји који се и даље негују - неписана правила (на 
пример да је женино само да рађа децу, да мушка деца требају ићи у 
школу, а женска не, да се не треба супротстављати мушкарцима, да 
жене уместо тога требају ћутати, трпети, и тд.) која је јако тешко 
променити јер су постала део свести.   
 Даље, примећено је да се девојке удају младе, и да их 
родитељи припремају за брак тако што их упозоравају да 
„слушају“свог мужа и његову породицу, да им се не супротстављају 
и да им удовољавају.  Понекад и други сведоци охрабрују и 
оправдавају насилничко понашање према женама (нпр. свекар, 
свекрва), и охрабрују сина да научи жену кога има да слуша.  Са 
друге стране, када жена одлучи потражити помоћ и зауставити 
насиље, није увек подржана у том настојању, чак ни од стране 
властите породице, и често се оптужује да је сама крива за насиље 
јер није слушала и радила је нешто против воље свога мужа. 
 

4. ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ ЖЕНА У РУРАЛНОМ 
ПОДРУЧЈУ 

 
 Улога жене у пољопривреди широм света је институционално 
питање. Било да се ради о Африци, Европи, Азији, Америци, улога 
коју жене имају доприносећи светској производњи хране је 
немерљива, тако да и њихово једнако учешће у развијању и 
имплементацији политика, није само захтев за основну праведног и 
једнакоправног приступа већ предуслов за даљи рурални развој. 
Пољопривреда значи различите ствари за жене из различитих 
држава/ окружења. Негде су жене део великих пољопривредних 
бизнис подухвата, а негде пољопривредом покушавају да 
осигурају сигуран принос хране својим породицама. Али, без 
обзира на различитости, жене деле сличност у погледу чињенице да 
су жене са села посветиле живот њиховим породицама и 
безбедности хране. 
 Због тога, иако се услови живота и рада сеоских жена 
разликују од земље до земље, па чак и унутар границе исте земље, 
сличности у њиховим циљевима се могу наћи. Можемо пуно 
научити једни од других на глобалном нивоу, а знање долази из 
едукације и тренинга које дајемо једни другима. Бројна 
истраживања јасно показују важност жена у пољопривреди, 
њихов вишеструки допринос европској пољопривреди, као и 
потребу за јачањем њихове улоге у руралним подручјима кроз 
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спровођење различитих развојних иницијатива. Иако су 
специфичне акције у корист руралних жена покренуте на европском 
и националним нивоима, пуно тога остаје да се уради како би се 
елиминисао јаз између мушкараца и жена, који је још увек превелик. 
 Како би ограничења и баријере која спречавају жену у 
реализацији њеног пуног потенцијала била превазиђена, како би 
сеоским женама било омогућено да саме учествују у креирању и 
планирању својих обавеза, рурална подручја требају испунити 
следеће услове: 

� Пружити могућности стицања радног искуства и 
потребних квалификација; 

� Пружати едукацију и тренинг услуге директно у 
локалним заједницама; 

� Услуге за пројекте подршке иницијативама 
презентираним од стране сеоских жена; 

� Услуге бриге за децу као што су рурална обданишта и 
социјалне услуге за старе,        како би се жени омогућио 
баланс рада и породичног живота; 

� Организацију професионалне и јавне подршке; 
� Бољи приступ тржишту рада, као и стимулисање 

развоја алтернативних активности за руралне жене 
(мали бизниси, органска пољопривреда, агротуризам); 

� Јачање учешћа сеоских жена у процесима доношења 
одлука на свим нивоима. 

 Јасно је да су информације о потребама, ставовима и 
мишљењу жена од огромне важности у формулисању политика које 
су најчешће направљене на основу погрешног разумевања да су 
свачије потребе и интереси слични. Прикупљање родно-
рашчлањених података је незамјењив корак према чињењу жена 
видљивим као људских бића, друштвених актера и 
пољопривредница. 
 Умрежавање је кључна реч. Умрежавања међу женама, уз 
комбиновање са информацијама и релевантним обукама осигураће 
се додатна знања која су потребна сеоској жени. 
 Специфично, приоритети би требали бити: 

� Наставити демонстрирати важност информација и 
ширења информација о достигнућима сеоске жене и њеном 
доприносу пољопривреди, како би се промовисало 
планирање и развојна политика; 

� Унапредити базу знања о локалним иницијативама за 
развој руралних подручја, поготово оних фокусираних на 
фарму и сеоске жене; 
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� Успоставити сет информативних мрежа и јачати 
комуникацијске канале међу самим женама, али и између 
сеоских жена, институција власти и цивилног друштва и 
медија; 

� Успоставити систем мониторинга као сто је 
Опсерваторија за подршку сеоских жена предузетница; 

� Наставити пружати асистенцију промоцији Светског 
дана сеоских жена као и развој других активности за 
мобилизацију и заговарање у корист сеоске жене. 

� Јачање горе наведених сервиса ће укључити већи број жена 
у предузетничке воде, запослење и тренинг, унапредити 
њихове вештине и професионалне квалификације и 
представља стварну инвестицију у људске ресурсе.  

� 15. Октобар Светски дан жена на селу представља за жене 
на селу главну тачку за побољшање положаја жене на селу. 
Жене на селу у целом свету имају важну улогу у развоју 
и стабилности руралних подручја.  Њихов витални допринос 
друштву у великој мери остаје непримећен. Зато Светски 
дан жена на селу има за циљ променити овакву ситуацију, 
што ће барем једном годишње извући жене из њихове 
неприметности – како би се подсетило друштво колико 
дугује женама на селу и одало признање њиховом раду. 

  
5. НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ЖЕНЕ НА СЕЛИМА ИЗ 

РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА 
 

У руралним подручјима је мала понуда послова, посебно за 
жене. Послова можда и не недостаје, али добрих пословних прилика 
свакако нема. Мушкарци се баве примарном пољопривредном 
производњом, а развој руралне економије, сада у времену савремене 
механизације и технологије омогућава женама да преузму нову 
улогу. То је, препознато у свим земљама које су успеле да развију 
рурална подручја. Србија то још није урадила јер нема добрих копчи 
са услужним сектором који је много пријемчивији и погоднији данас 
за ангажовање жена, а туризам је само једна карика у том ланцу.  

Жене могу бити важна карика у развоју руралних подручја, 
посебно кроз повезивање са услужним сектором, што у Србији још 
није искоришћено. Развој услужних делатности и подстицање 
самозапошљавања би и младим женама у руралним подручјима 
омогућило нове, привлачније послове од традиционалних, и 
задржало их на тим подручјима. Неке жене, које су добиле отказ или 
нису могле да се запосле, успеле су да пронађу излаз из наизглед 
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безизлазне ситуације или да почну да се баве оним што су одувек 
желеле. Узгајање ароматичног биља и органске хране, производња 
џема за дијабетичаре и козијег сира, израда сувенира и хекланих 
минђуша и развој етно туризма само су неке од идеја које су ове 
жене преточиле у стварност. "Оно што краси ове жене јесте то што 
су узеле ствари у своје руке и одговориле на кризу на најбољи начин 
- радом и стваралаштвом.  Највећи изазов за младе предузетнице 
представља новац. Са развојем туризма расте и социјална 
атрактивност неког подручја и младе жене одлучују да ту остану, да 
се баве пристојном делатношћу а не искључиво тешким физичким 
пословима, велики је јаз између струка и професија и онога што 
треба учинити да би се у потпуности развили делатност или 
туристички производ, тако да остаје још много посла. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 Посебности руралног подручја, са нагласком на сеоско 
подручје, садржане су у очувању околине, разноликости пејзажа, 
културном и историјском наслеђу, постојању традиционалних 
вештина и производа, потенцијалу за рурални туризам, 
разноврсности пољопривредне производње, могућностима развијања 
малог и средњег предузетништва, па је то и разлог што је одрживи 
развој руралних подручја један од стратешких циљева свеукупног 
економског развоја. 

Предност руралног подручја је способност да се релативно 
брзо може прилагодити економским, друштвеним, културним, 
еколошким и технолошким променама и потпуно се интегрисати у 
тржишну економију, управо зато је потребно непрекидно 
побољшавати квалитет живљења становништва. Трансформације 
друштва и друштвених односа, условљених убрзаним ритмом 
живота у друштву генерално имају одраз на промене у начину 
живота становништва у руралним подручјима, а тиме и променама 
везаним уз статус и улогу жене.  
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Сажетак: У овом студиозно-истраживачком раду представљени су могући 
аспекти утицаја квалитета података и информација на стварање конкурентске 
предности малих и средњих предузећа у Србији, која послују у условима актуелне 
светске екномске кризе. За потребе рада одрађена су теоретска истраживања 
релевантне литературе, као и истраживачке анкете у малим и средњим 
предузећима различитим по врсти делатности власничкој стуктури на простору 
Косова и Метохије. У раду су истражени утицаји квалитета информација на 
пословање предузећа и стварање конкурентске предности, као и представљени  
неки од најприсутнијих узрока проблема са подацима. Представљени су 
студиозно-анализирани и еволуирани: списак техника за решавање 
неусаглашености података, Еплеров оквир квалитета информација као и 
критеријуми за вредновање квалитета информација од стране Епплера. 
Кључне речи: Конкурентска предност, квалитет података и информација, 
управљање предузећима.  
 
Abstract: In this meticulously research work presented possible aspects influence the 
quality of data and information to create a competitive advantage for small and medium-
sized enterprises in Serbia, which operate under the conditions of the current world's 
economic crisis. For the purposes of labor worked out the theoretical research of 
relevant literature, as well as research surveys in SMEs differ in the type of activity the 
structure of ownership in Kosovo and Metohija. The paper explored the impact of the 
quality of information on businesses and create competitive advantage, and represented 
some of the highest causes of problems with the data. Featured are meticulously-
analyzed and evolved: a list of techniques for solving the nonconformance data, Eplerov 
frame quality information as well as criteria for evaluating the quality of information by 
Eppler. 
Key words: Competitive advantage, the quality of data and information management 
services. 
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УВОД 
 
Методолошки аспекти истраживања овог рада фокусирани су 

на теоретско-аналитичком истраживању утицаја квалитета података 
и информација на пословање предузећа са циљем стварања 
конкурентске предности. Теоријски и аналитички део даје преглед 
најважније релевантне светске литературе из области квалитета 
података и информација.  Из дана у дан у пословању предузећа 
постоји све већа потреба за квалитетним подацима и информацијама. 
Намеће се констатација да је било је само питање времена када ће 
предузећа бити фокусирана на квалитету података у смислу 
успостављања механизма контроле квалитета података и 
информација [5]. У стручној литератури је присутно више  
дефиниција   термина податак. Једна од најзаступљенијих истиче да 
одаци представљају збирку неуређених чињеница, које могу бити 
организоване у корисне информације. Процес обрада  података се 
односи на групу активности која може да конвертује улазе у излазе. 
Тако да се може рећи да  серија операција за конверзију података из 
неорганизованог у организовани облик информација се зове обрада 
података и обухвата ресурсе као што су људи, процедуре и уређаји 
за конвертовање података у информације. [14]. 

 
Слика 1.: Подаци предузећа [1] 

 

 
Извор: An Oracle White Paper on Master Data Management, 2011, pg. 4 

 
У делу аналитичког и емпиријског рада у самом стварању 

оквира за процену квалитета података,  употребљене су постојеће 
методологије: Total Information Quality Management-TIQM, total 
quality control data-TDQM, methodology for assessing the quality of 
financial data-QAFD, Data warehouse Quality Methodology-DWQ. 
Познати аутор Bellinger (2004) показује да је податак симбол, да је 
информација повезана описом, дефиницијом, и перспективом (ко, 
где, кад, шта); да знање обухвата стратегију, праксу, методу или 
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приступ (како), а то укључује и принципе мудрости, погледа, јавног 
морала или прототипова (зашто). [4]  Сва четири појма су приказана 
графички на наредној слици 2 у односу на независност контекста и 
зависност о разумевању.  
 
Слика 2.:  Белинџеров приказ податка, информације, знања и 

мудрости [4]. 

 
Извор: Bellinger, G. (2004). Knowledge Management—Emerging Perspectives. 
Pristupljeno  20. oktobra 2014 na internet adresi  http://www.systems- thinking. Org 

/kmgmt/kmgmt. Htm 
 

За знање је за разлику од осталих роба карактеристично да се 
употребом не троши, већ напротив његова вредност расте ускладу с 
употребом.  

 
1.1. ИНФОРМАЦИЈА 

 
Ако је податак улазна величина у информациони систем, 

може се рећи да је информација коначни производ. Информације су 
у суштини обрађени подаци. Према појединим ауторима квалитет 
информација се може приказати кроз три карактеристике: [7].   

� на јасну дефиницију или шта значи подаци, 
� тачне вредности,  
� разумљиво презентација (презентација облик 

интелектуалних радника - знање радник). 
Лош квалитет било које од ове три компоненте може довести 

до колапса пословног процеса или до доношења погрешних 
пословних одлука. Поједини аутори су информацију представили 
као једначину: [7] 

 
Информације = f (Подаци + Дефиниција + Презентација) 
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Из перспективе пословања, информације могу да се 
идентификују, али на жалост ипак већина предузећа у окружењу још 
увек не препознаје да то може бити веома важан ресурс за пословање 
предузећа сматрајући да је појам квалитета информација 
бескористан сам по себи.  

 

1.2. ЗНАЊЕ 
 
Квалитет информација постаје моћан ресурс који предузећа 

могу искористити у функцији унапређења својих пословања 
Међутим саме базе података без ткз радника знања који их користе, 
представљају аналогију као банке без новца. Поједини аутори истичу 
да се схватање значаја информација може представити и као 
једначина: [7] 

 
Знање = F (Људи + Информација + значај) 

 
Са аспекта континуираног развоја информационих 

технологија предузећа која су у стању да дођу до знања, и исто 
сачувају и поделе га имаће конкурентску предност. Савремено 
друштво може имати много знања, али то не значи да ће употреба 
истог бити успешна. Знање има вредност само у случају да људи и 
кључни корисници имају право пуног пиступа и у пуној величини 
знања, тако да се слободно може рећи да  знање има вредности само 
када је у функцији. 

 
1.3. МУДРОСТ 

 
Циљ сваког савременог друштва је да максимално искористи 

вредност својих расположивих ресурса са задатком испуњења 
планираних циљева. Сама вредност информација је максимална када 
се информацијама управља на адекватан начин, и када се омогућава 
лак приступ информацијама свима онима којима су исте 
информације потребне. Према појединим ауторима мудрост 
представља примени знања и такође иста се може изразити 
једначином: [7] 

 
Мудрост = f (Људи + Знање + Акција) 

 
Циљ мудрости између осталог јеи да се обезбеди еквалитетне 

информације, интелектуалцима са стратешким ресурсима и на тај 
начин омогући адекватне пословне одлуке које ће довести до 
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унапређења пословања предузећа и стварања профита. Сам квалитет 
података се по познатом стручњаку Eckersonu (2002) дефинише 
следећим аспектима и повезаним питањима [6]:  

• тачност – подаци који представљају реалне или поверљиве 
изворе? 

• интегритет – податке и везе између ентитета и складних 
атрибута? 

• усклађеност – елементи података складно дефинисани и 
разумљиви? 

• савршенство – да ли постоји било који податак? 
• валидност – да ли су вредности података у складу са 

вредностима залиха по дефинисању пословних корисника? 
• правовременост – да ли су информације доступне када су вам 

потребне? 
• достизање – да ли је информација доступна, разумљива и 

употребљива? 
У следећој табели приказани су неки од најприсутнијих 

узрока проблема са подацима. 
 

Табела 1.: Проблеми са подацима [6] 

Извор: Eckerson W., Data Quality and the Bottom Line, Journal. (2002). 
http://www.tdwi.org/research/ display. Aspx ?ID=6589, (Приступ сајту 04.02.2014). 

 
Познати аутор Loshin, (2001, стр. 10) истиче да подаци лошег 

квалитета представљају трошак предузећа и смањују продуктивност. 
 Такође и са тиме повезан лош квалитет информација изазива 

Проблем Узрок Могуће решење 

Подаци нису правилни 
Подаци су унесени 

нетачно. 
Потребан је тачан унос 

података. 

Подаци ниси 
благовремени 

Обрада података 
није довољно брза. 

Потребан је процес 
модрнизације и 
аутоматизације. 

Подаци нису измерени и 
забележени добро 

Подаци прикупљени 
непосредно за дату 

анализу. 

Развој система 
критеријума 

за прикупљање података. 

Потребни подаци не 
постоје 

Подаци који нису 
никад сачувани или 

никада нису 
ни постојали 

Користити помоћ 
стручњака 

или сличне податке са 
интернета. 
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негодовање пословних партнера [11]. Према Eckersonu, (2002) 
подаци лошег квалитета могу доспети у оперативни систем на 
различите начине, односно кроз [6]: 

• унос података запослених, 
• унос података о клијентима, 
• унос података пословних партнера, 
• спровођење промена правила пословања у 

оперативнимсистемима, 
• слабореализовани пословни захтеви, 
• миграција и трансформација података, 
• непоузданост екстерних извора, 
• промене у правилима пословања, 
• грешке у систему, 
• други. 
У наставку су представљени статистички подаци, на основу 

релевантног истраживања које су спровели Arlbjørn i Haug ( 2010, 
стр. 294) и које показује алармантну ситуацију којој се предузећа 
налазе управо због лошег квалитета података [2]. 

• 88 одсто свих пројеката интеграције података је пропало 
потпуно или су знатно прекорачили буџете; 

• 75 одсто организација је забележило трошкове који 
проистичу из прљавих података; 

• 33 одсто организација је одложило или отказало нове ИТ 
системе, због непотпуних података; 

• 611 билиона $ годишње се губи у САД услед слабо 
таргетиране поште и режијских трошкова запослених; 

• Према Gartner-у, лоши подаци су први узрок неуспеха 
система CRM ; 

• У мање од 50 одсто фирми тврде да су веома сигурни у 
квалитет сопствених података; 
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Слика 3.: Списак техника за решавање неусаглашености 
података [14]. 

 
Извор: Rivard, F., Harb, G. & Meret, P.(2009). Transverse Information Systems: New 

Solutions for IS and Business Performance. 
 
Према појединим ауторима процес  побољшања квалитета 

података се може извршити по следећем редоследу (Rivard et al, 
2009, str 62.) [14]: 

1. профилисање података - анализа података да бисе пронашле 
недоследности, редундантност података и непотпуне 
информације; 

2. чишћење података - исправљање, стандардизација и провера 
података; 

3. интеграција података - семантичко повезивање података; 
ускладјивање, спајање, удруживање; 

4. умножавање података - побољшавање података помоћу 
интерних и екстерних извора, уклањање дупликата; 

5. мониторинг података - праћење и провера интегритета 
података током времена. 
Подаци и информације су веома важан фактор у систему 

рукоођења и управљана т.ј пословног одлучивања предузећа, 
односно веома важан фактор у пословно интелигентним системима 
предузећа. Управо најновија истраживања у предузећима показују да 
пројекти увођења пословне интелигенције (BI) често пропадају због 
неконзитентних података, тако да је неопходно да се одлуке 
подржане са BI заснивају на адекватним подацима и информацијама; 

• Само 15 одсто предузећа је сигурно у квалитет екстерних 
података који су им испоручени; 

• Подаци корисника обично се дегенеришу у 2 одсто месечно 
или 25 одсто на годишњем нивоу; 



 

 310

• Организације обично прецењују квалитет својих података и 
потцењују трошкове грешака; 

• Пословни процеси, очекивања купаца, изворни системи и 
правила усаглашености се стално мењају. 
Следећа слика 6. показује  Epplerov  контекст у ком су 

укључени фактори који утичу на квалитет информација. Као што се 
са слике може видети, квалитет информација зависи од квалитета 
садржаја и квалитета посредника који носи специфичне 
информације. У оквиру категорије садржаја и квалитета, постоји 
неколико фактора који их раздвајају али је то углавном због 
одговорности које носе са једне стране и са друге стране корисника 
ИТ услуга, које се старају о правилној инфраструктури. Слика 6, 
показује да постоје одређене релације између одређених критеријума 
међусобно условљених, као што су, на пример, између сигурности и 
приступачности. Права информација данас представља главни 
предуслов за успех предузећа и преживљавање и опстанак у 
турбулентним условима. Она помаже предузећима у предузимању 
одговарајућих акција, а да би се до тог дошло, системи пословне 
интелигенције морају захватати спољне и унутрашње податке. 

Следећа слика приказује Eplerov оквир, који обухвата све ове 
групе фактора који утичу на квалитет информација[8]. Eplerov оквир 
за квалитет информација је дат уопштено (независно од контекста) и 
одговарајуће величине, корисно за процену квалитета информација у 
контексту пословне интелигенције. Eplerov оквир за квалитет 
информација садржи 16 критеријума за вредновање квалитета. Ови 
критеријуми се могу поделити у две групе: [9] 

• квалитет садржаја информација односи се само на оно какве 
су информације 

• квалитет приступа информацијама које се односи на то какво 
искуство корисници имају у погледу доступности 
информација. 
 
Познати аутор Eppler (2003., стр 60) дели критеријуме који 

дефинишу квалитет информација кроз следеће нивое: релевантан 
садржај (ниво корисника), карактеристике (ниво производа), 
оптимизован процес (ниво процеса) и поуздану инфраструктуру 
(ниво инфраструктуре) [8].  
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Слика 4.: Eplerov оквир квалитета информација [8]. 
 

 
 

Извор: Eppler M. J., Managing Information Quality (2003). Increasing the Value of 
Information in Knowledge-intensive. Products and Processes, Springer. New York, 

Berlin. 
 
Међу корисницима информација у предузећима  убрајају се 

(English, 1999, стр. 28) [7]  
• интелектуални радници који треба да буду свесни важности 

информација у циљу извршења својих послова;  
• стваралац информације мора бити свестан важности 

информација, заједно са садашњим вредностима информација 
која  се може створити или ажурирати;  

• администратори података треба да буду свесни важности 
информација, заједно са садашњим вредностима и пословним 
правилима како би се развили тачни модели података;  

• администратори  база треба да буду свесни важности 
информација заједно са актуелним вредностима и пословних 
правила, како би се успоставила база података;  

•  систем аналитичари треба да буду свесни важности 
информација заједно са актуелним вредностима и правилима 
пословања у циљу развоја високо интегрисаних модела 
апликације; 

• апликанти морају бити свесни значаја информација, заједно 
са актуелном вредности и правила пословања у циљу развоја 
високо интегрисаних логичких апликација. како би се 
елиминисала дуплирања. 
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Табела 2.: Критеријуми за вредновање квалитета информација 
од стране Epplera[9] 

 

Назив критеријума 
 

Опис 
 

К
в
ал
и
те
т 
са
д
р
ж
ај
а 
и
н
ф
о
р
м
ац
и
је

 

Савршеноство(енгл. 
comprehensiveness) 

Довољан опсег  информација? (Не 
превише узак, не преширок) 

Концизност(енгл. 
conciseness) 

Информације не укључују непотребне 
елементе? 

Јасноћа(енгл.clarity) Информације је разумљива и подложна 
циљна група? 

Исправност(енгл. 
correctness) 

Информације без  пристрасности и 
грешке? 

Тачност 
(енгл.accuracy) 

Информације довољно прецизне и 
блиске реалности? 

Доследност (енгл. 
consistency) 

Иинформација нема контраиндикације и 
кршење конвенција? 

Корисност (енгл. 
applicability) 

Информације се могу користит  
директно? Корисне? 

Правовременост(енг. 
timeliness) 

Информације се обрађују и брзо 
испоручују без одлагања? 

К
в
ал
и
те
т 
п
р
и
ст
у
п
а 
и
н
ф
о
р
м
ац
и
ји

 

Проверивост (енгл. 
traceability) 

Да ли је јасно видљива позадина т.ј 
извор информације (аутор, итд.)? 

Одржавање 
(енгл.maintainability) 

Могу ли се све информације 
организовати и редовно освежавати? 

Интерактивност 
(енгл. interactivity) 

Корисници могу лако и једноставно  да 
прилагоде процес информирања? 

Брзина (енгл. speed) Може ли инфраструктура пратити 
брзину т.ј  темпо корисника? 

Сигурност 
(енгл.сецуритy) 

Информације су заштићене од губитка и 
неовлашћеног приступа? 

Валидност (енгл. 
currency) 

Информације су актуелне, а не 
застареле? 

Приступачност (енгл. 
accessibility) 

Постоји континуиран и несметан начин 
добијања информација? 

Практичност (енгл. 
convenience) 

Начин добијања информација у складу 
са потребама и навикама корисника? 

Извор: Eppler, M. J., & Burkhard R. A. (2004, 28. juli). Knowledge Visualization. 
Toward a New Discipline and its Fields of Application. ICA Working Paper #2/2004. 

University of Lugano, Lugano. . (Приступ сајту 01.09.2014) 
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У релевантној научној литратури постоји неколико 
перспектива, које се могу користити за анализу и упоређивање 
методологије квалитета података, једна од њих је  (Batini & Cappielo, 
2009, стр. 3) која истиче [3]: 

1. размеру изабрану у складу са методологијом за оцену степена 
квалитета података;  

2. стратегију и технике које су направљене у методологији за 
процену и побољшање нивоа квалитета података; 

3. фазе и кораке које чине методе; 
4. стабилност, омогућава нове апликације за поновну употребу 

оригиналне податке без икаквих промена и само захтева 
стварање нових, нередундантни ентитети и нове некретнине 
се додају постојећем моделу података, или базама података. 
Стабилност основног података значи да нове апликације 
користе податке из постојећих база података, без промена у 
структури модела података или базе података; 

5. флексибилност, подржава промене када спроводи своје 
процесе без већих промена на моделу података или бази 
података. Флексибилност база података значи да можете да 
комбинујете две врсте операција  

6. врсте трошкова који се односе на квалитет података, 
укључујући и питањатрошкови везани за лош квалитет 
података - трошкови поступка, који је настао из нетачних 
података и опортунитетни трошкови изгубљени и 
пропуштени приходи, ови трошкови се такође називају 
индиректни трошкове; 

7. за процену трошкова и побољшање активности, које су 
наведене као директни трошкови;  

8. врсте података које су споменути у методологији;  
9. врсте информационих система који користе, модификују, и 

руководе подацима разматраним у методологији.  
У суштини самог процеса пословног одлучивања познати 

аутор Liautad (2000, стр. 105) наводи да се 80% времена проводи у 
активностима за добијање информација, док 20% времена остаје на 
располагању за доношење самих одлука [10]. Тако аутор Marchand 
(2000) сматра да предузеће  користи управљање информацијама у 
предузећу у циљу постизања [12]: 

• Додате вредности на производе и/или услуге. Информације 
могу да се користе за боље разумевање купаца и њиховог 
задовољства производа/ услуга. Такође информације могу да 
се користите за откривање услова на тржишту и пружити нам 
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одговоре на њих. Са овим и другим информацијама развијају 
се стратегије које ће бити конкурентне на тржишту. 

• Управљање ризицима у пословању. Коришћење 
информација смањује ризик у целом организационом нивоу. 

• Смањење трошкова пословних процеса и трошкова 
пружања робе и/или услуга клијентима. Смањење трошкова 
тако да се пословни процеси учине ефикаснијим, да троше 
мање ресурса него раније. 

• Стварање нових могућности кроз иновације. Информације и 
нова технологија се користи за иновације, на пример, 
стварању нових начина како да се развију производи и услуге. 

 
На следећој слици 5 представљени су ефекти који се могу 

постићи у управљању информацијама. 
 
Слика 5.: Ефекти који се могу постићи у управљању 

информација [12]. 

 
 

Извор: Марцханд D., Davenport T., Dickson T. et al. (2000). Mastering Information 
Management Harlow, Financial Times Prentice-Hall. UK. pp. 295-300. 

 
2. АНАЛИЗА УТИЦАЈА КВАЛИТЕТА ИНФОРМАЦИЈА НА 

ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

У овом раду поред студије релевантне стручне литературе са 
циљем потврдјивања теоретских постулате спроведена су 
истраживања у конкретним у предузећима у Србији, која су 
различита по врсти делатности, власничкој структури на 
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репрезентативном узорку методом анкетног упитника, представљени  
методолошки аспекти анализе утицаја квалитета информација на 
пословање предузећа. Сама анкета је имала следећи облик приказан 
у табели 3. 

 
Табела 3.: Утицај квалитета информација на пословање 

предузећа [17]. 
 

А 

Оцените ниво квалитета доступних 
информација за 

аналитички процес одлучивања у 
вашем предузећу : 

(1= уопште СЕ 
НЕ СЛАЖЕМ, 
 7= потпуно СЕ 
СЛАЖЕМ, 
 X= Не знам) 

1. 
Обим информација је адекватан, ни 

превише ни премало. 
1  2  3  4  5  6  7  X 

2. 
Информација нису довољно детаљне и 

нису довољно близу реалности. 
1  2  3  4  5  6  7  X 

3. 
Информације су једноставно 
разумљиве циљној групи. 

1  2  3  4  5  6  7  X 

4. Информације су концизне. 1  2  3  4  5  6  7  X 
5. Информације су контрадикторне. 1  2  3  4  5  6  7  X 

6. 
Информације нису модификоване, 

пристрасне или нетачне. 
1  2  3  4  5  6  7  X 

7. 
Информације су ажурне и нису 

застареле. 
1  2  3  4  5  6  7  X 

8. 
Процес добијања информација је 

удобан; задовољава потребе и навике 
корисника. 

1  2  3  4  5  6  7  X 

9. 
Информације су обрађене и 

испоручују се брзо и без одлагања. 
1  2  3  4  5  6  7  X 

10. 
Извор информација (аутор, датум, 

итд.) није јасан. 
1  2  3  4  5  6  7  X 

11. 
Корисници не могу интерактивно 
приступити информацијама. 

1  2  3  4  5  6  7  X 

 
    ЗАКЉУЧАК 

 
Квалитет података и информација у савременом друштву има 

све значајнију улогу, нарочито запажену у пословању предузећа и 
посовних система. Евидентна је и очигледна чињеница коју 
потврђују и истраживања овог рада да су предузећа и пословни 
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системи погођени и суочени са изразито  ниским квалитетом 
података, међутим ако проблем са лошим подацима и 
информацијама не утиче директно на пословне резултате предузећа 
како то руководиоци предузећа сматрају, онда менаџмент предузећа 
у већини случајева  ништа не предузима у правцу побољшања 
квалитета података неопходних за пословање.  

Резултати истраживања показују да поједина предузећа и 
пословни системи сматрају да ће увођенем савремених скупих 
софистицираних решења решити све проблеме које имају са 
квалитетом података и информација у процесу управљања и 
руковођења предузећима. Наравно ово је изузетно скупа заблуда. 
Управљање подацима је изузетно важан процес који се  данас огледа 
као скуп поступака и политика које се примењују током животног 
циклуса података, почевши са стварањем података, претварање 
података у информације, архивирање или брисањем података. 
Састоји се од две главне компоненте: информације и подршку 
инфраструктуре. Инфраструктура укључује све процесе и 
технологије које су коришћене за прикупљање, управљање и чување 
података, као што су проток података, складиштење података, 
квалитет података, моделирање података, архивирање и сл. Управо 
ови поступци стварају оквир за осигурање политике квалитета 
података и информација где је неопходно дефинисати процесе, 
профиле рада, одговорности, рокове, и процене како квалитет 
података помаже у идентификацији грешака у подацима и 
информацијама. 
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СТВАРАЊА КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
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Сажетак: У овом истраживачком раду представљане су могућности примене 
савремених интелигентних пословних система у процесу пословног одлучивања, у 
функцији стварања  конкурентске предности малих и средњих предузећа у Србији. 
У оквиру истраживања за потребе рада извршена су одговарајућа систематска 
теоретска истраживања релевантне литературе као и споведена истраживања 
у предузећима на простору Косова и Метохије која послују у специфичним 
условима и окружењу, на репрезентативном узорку, анкетама у малим и средњим 
предузећима различитим по врсти делатности и власничкој стуктури. У раду су 
истражени, еволуирани и презентовани резултати могућих аспеката примене 
пословно интелигентних система са циљем унапређења процеса пословног 
одлучивања, стварања конкуректске предности као и позитивних пословних 
резултата малих и средњих предузећа. 
Кључне речи: Пословно одлучивање, пословно интелигентни системи, 
конкурентска предност, управљање предузећима. 
 
Abstract: In this research were presented the application of advanced intelligent 
business systems in the process of business decision-making, in order to create 
competitive advantages of small and medium-sized enterprises in Serbia. As part of the 
research for work performed are appropriate systematic theoretical research of relevant 
literature and confession research in enterprises on the territory of Kosovo and 
Metohija, which operate in specific conditions and environment on a representative 
sample surveys of SMEs differ in the type of activity and the structure of ownership. In 
the present paper, evolved and presented the results of the possible aspects of the 
implementation of intelligent business systems in order to improve business decision-
making processes, creating konkurektske benefits as well as positive business results of 
small and medium-sized enterprises. 
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1. УВОД 
 
 Када је пре десетак година транзиција почела, о малим и 
средњим предузећима  говорило се као о замајцу који ће покренути 
привреду и отворити брзо милион нових радних места у Србији. 
Слика тог дела привреде данас је прилично другачија само је  од 
почетка 2008. године па до 2012.  у Србији  угашено  више од 
120.000 малих и средњих предузећа. Данас се у малим и средњим 
предузећима дневни унос информација које  похрањују у своје базе 
података, мери  терабајтима, зна се да у један терабајт стане довољно 
текста за приближно два милиона књига. Истраживање 
Универзитета Станфорд  указује  да се целокупно људско знање 
стечено до 1900. године удвостручило до 1950. године, а од тада се 
количина светског знања удвостручује сваких пет до осам година [1]. 
Према истраживању које је с провео Gartner (Mearian, 2010.), 47% 
испитаника раст података квалификовало је међу три највећа 
изазова савременог менаџмента [14]. Истраживања (Мерв, 2010.) 
говоре како се велика складишта података утростручују сваке две 
године [15]. Извори тих информација су различити (интерни, 
екстерни, аналитички), информације могу бити атрибутивне или 
нумеричке, могу се односити на факторе које утичу на пословање 
предузећа, интерне процедуре, на кориснике услуга предузећа 
(потрошаче), пословање конкуренције, пословну околину. Међутим, 
овако сирови подаци, неадекватно структурирани, различитих 
формата, за менаџмент малих и средњих предузећа  немају 
претерано велику употребну вредност. Неопходно је ове 
информације припремити, анализирати и на основу тога доћи до 
употребљивих информација (знања) која могу предузећу обезбедити  
остварење пословног успеха. Један између бројних алата или 
концепата који су данас актуелни је и концепт пословне 
интелигенције (енгл. Business Intelligence) као процес прикупљања 
значајних интерних и екстерних података и њихова трансформација 
у информације и корисно ново знање потребно малим и средњим 
предузећима при доношењу пословних одлука. Пословно 
интелигентни системи отворили су потпуно ново поглавље у начину 
анализе података и пословног одлучивања. Извештавањем које смо 
до тада познавали постало је застарело и помало бескорисно. Од 
система доступних само највећим предузећема  постали су доступни 
и средњим, па чак и малим предузећима. Савремена  информациона 
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технологија данас кроз пословну интелигенцију и пословно 
интелигентне системе обезбеђује  кључне информације предузећима 
и представља важан изазов за све  пословне  системе и предузећа. 
Према Liautaudu i Hammondu  савремене информационе технологије 
и на њима развијени информациони системи постају стратешка алат 
малих и средњих предузећа те с временом од њих зависи 
целокупна успешност и перспектива пословања [10]. Појам 
пословна интелигенција, који препознајемо и у скраћеници BI 
(Business Intelligence), данас је у нашој привреди често спомињана, 
али још увек мало коришћена пословна и научна дисциплина. Ипак 
како тешка времена понекад имају позитивне ефекте, тако ће и 
садашња светкса економска криза подстакнути нека  мала и средња 
предузећа да коришћењем алата пословне интелигенције и пословно 
интелигентних система проналазе решења за ефикасније управљање 
својим пословањем. Једну од  могућих метода повећања 
продуктивности, ефикасности и унапређења пословања представља 
технологија управљања знањем,  где се између осталих убрајају и 
интелигентни  системи  за подршку одлучивању и експертне  
системе [3]. Велике могућности и широк спектар понуде 
софтверских алата које налазе на тржишту информационих 
технологија за помоћ при обављању важних послова планирања и 
нарочито доношења пословних одлука, међу којима се налазе и 
алати пословне интелигенције. Међутим неопходно је нагласити, да 
као и други концепти и алати пословне интелигенције сами по себи 
не представљају општа, готова решења која су као пакет аутоматски 
примењива у сваком малом и средњем предузећу и окружењу. С 
обзиром да се захваљујући примени  савремених информационих 
технологија предвиђа да ће се пословање у следећих десет година у 
предузећима и пословним системима у свету променити  више него у 
последњих педесет година, да би опстали на све конкурентнијем 
светском тржишту пословни системи и предузећа у Србији морају 
увидети неопходност поседовања  нових технологија и 
информационих система за потребе: управљања и одлучивања, 
анализе пословања, планирања и предвиђања.  Сам  процес 
управљања и одлучивања је врло значајан, може се рећи незамењив, 
уједно је и врло сложен те је потребно комбинацијама разних алата и 
метода континуирано управљати, доносити одлуке и прилагођавати 
се новим и другачијим  пословним ситуацијама односно 
препознавати обрасце који се понављају те их користити за 
доношење одлука. Ако постоји један кључ за опстанак пословних 
система и предузећа у савременом свету, то је способност да се брзо 
реагује на промене услова пословања, који захтева муњевито 
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откривање, анализу и реакцију. За то су потребне свеобухватне, 
тачне, и правовремене информације. Пословна се интелигенција (BI) 
сваким даном у свету све више развија. Лочично се намеће питање 
може ли и на који начин пословна интелигенција и пословно 
интелигентни системи да помогну  малим и средњим предузећима у 
Србији у време рецесије.  
 
  

2. ЗНАЧАЈ  ИНФОРМАЦИЈА  ЗА ПРОЦЕС  ПОСЛОВНОГ 
ОДЛУЧИВАЊА 

 
 Свако се у животу и раду сусреће са потребом доношења 
одлука којима се између понуђених могућности одабире она  која 
задовољава интересе субјекта одлучивања. Одлучивање је процес 
који  усмерава ток живота, рада пословања појединца група или 
организација, то је процес низа активности које су повезане и 
међусобно условљене, следе једна за другом а чији је крајњи циљ 
доношење одлука. Права одлука може да се донесе  тек када се знају 
све релевантне информације, и што пре сваки пословни систем  дође 
до правих информација, биће конкурентнији на тржишту, ово је 
посебно значајно у условима светске економске кризе кроз коју 
пролазе и предузећа у Србији. Тачне, правовремене и поуздане 
информације пресудне су за успешно пословање предузећа, без 
обзира на привредну грану којом се мала и средња предаузећа баве. 
Сматра се да су управо подаци и информације  најбитнији фактор 
успеха пословања. Информације су постале, уз рад и капитал, 
кључни ресурс пословања. Као и с осталим ресурсима, и коришћење 
података које предузеће поседује мора бити ефикасно да предузећу 
доносе вредност већу од трошка који чување тог податка узрокује 
Истраживања (McGonagle i Vella, 2002; Liautaud i Hammond, 
2006.) указују да типично предузеће поседује 90% потребних 
података и информација нужних за ефикасно пословање, али 
ефикасно користи свега 10% расположивих података и информација 
[10]. Истраживање: ”KMPG’s Business intelligence Survey” покушало 
одговорити на одређена кључна питања везана за системе пословне 
интелигенције и њихово коришћење. 
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Слика 1.: Колико је одлука које су донијели менаџери засновано 
на подацима: [19] 

 
Извор: Turning data into value- a kpmg survey on business intelligence and data 

warehousing, December 2008. 
 
 Истраживање  указује да 19 %  менаџера своје одлуке доноси 
на основи интуиције, тј. више од 50 % својих одлука заснива на 
интуицији. Следећих 19 % менаџера 30 до 50 % одлука такође 
доноси одлуке без подршке информација. Мање од 10 % менаџера 
своје одлуке већим делом заснива на подацима из  пословно 
интелигентног система [19]. На следећој слици 2 представљене су 
користи које предузећа остварују увођењем и имплементацијом 
пословно интелигентних система.  
 
Слика 2. Удео индустрије у коришћењу пословно интелигентних 

система [15] 
 

 
Извор: Merv, A.(2010). Exploring the extremes of database growth. IBM Data Management, 

Issue 1. 
 

 Истраживање спроведено 2008. (The Bi Survey 7 by Nigel 
Pendse) које је обухватило око 60 земаља глобално: 37,2 % из 



 324

Северне Америке, 82,9 % из Европе и 9,9 % показује нам да ни једна 
индустрија не одскаче драстично у коришћењу система пословне 
интелигенције. Банкарство, малопродаја па осигурање и финанцијске 
услуге и даље су на врху при коришћењу наведених система, што 
није чудно с обзиром на дужи стаж коришћења тих система [15]. 
Према Marchand, (2000, стр. 3) у  пословном свету се подразумева 
начин на који људи изразе, представљају, комуницирају и деле своје 
знање са другима да испуне своје активности и да се постигну 
заједнички пословни циљеви [12]. Разлог за увођење пословне 
интелигенције  у МСП  је пословна вредност (енгл.business value), 
где ће предузеће имати користи од увођења. Главна намера развоја 
система пословне интелигенције огледа се у постизању оптималног 
решења у одређеном временском року, знајући да ће протоком 
времена требати надограђивати постојећи систем како би он 
континуирано задовољавао потребе због којих је и започело његово 
увођење. 

Следећи граф показује који су чиниоци за имплементацију и 
коришћење пословно интелигентне  системе. Најбитнија три 
чиниоца због којих се менаџери одлучују користити пословно 
интелигентне  системе су: побољшање пословног планирања, 
праћење кључних показатеља пословања и извештавање топ 
менаџмента [19]. 
 

3. ИСТРАЖИВАЊЕ УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВНО 
ИНТЕЛИГЕНТНИХ СИСТЕМА 

 
Према Williams & Williams, (2006, стр. 12) у економском 

контексту се пословна вредност инвестиције изражава као нето 
садашња вредност новчаног тока после одбитка пореза по 
појединачном инвестицијом [20]. Такође Williams i Williams (2006, 
стр. 12) истичу да је неопходно да заузме став упркос бројним 
пословним предностима која са собом доноси пословну 
интелигенцију, да не може доделити било коју пословну вредност 
улагања у пословну интелигенцију, док предност не резултира 
повећањем новчаног тока после одбитка пореза [20].  Према  Irani Z., 
& Love P. E. D.,  (2000, стр. 162 ) пословна интелигенција је област у 
којој традиционалне технике за процену пословне вредности, 
посебно финансијски критеријуми се не обављају добро, јер су многе 
пословне предности које доноси пословна интелигенција  
стратешког типа, а самим тим их је и тешко измерити [7]. Аутори 
Gibson, Arnott & Jagielski, 2004, стр. 295) наводе да постоји велика 
вероватноћа да су пословне предности на стратешком нивоу, 
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најважнији ефекти  стицања који доноси пословна интелигенција [4]. 
Према Lonnqvist & Pirttimaki, (2006, стр. 33) у литератури се може 
уочити да најчешћа сврха евалуације показује да се инвестиције  у 
интелигентне  пословне  системе  у МСП исплаћују, односно да се 
потврди да користи од ових инвестиција надмашују трошкове [11].   

 
Слика 3.: Чиниоци имплементације и кориштења система 

пословне интелигенције [19] 
 

 
 

Извор: Merv, A.(2010). Exploring the extremes of database growth. IBM Data 
Management, Issue 1. 

 
 Пословно интелгентни  системи помажу при: (1) испитивању 
и анализи (ад хоц извештавање, алати за анализу); (2) извештавању 
(контролне табле, анализа тренда); (3) изради плана, буџета и 
прогнозе (план – остварено); и (4) управљању учинцима 
(показатељима). Истраживање спроведено 2006. приказано у књизи 
“Business intelligence competency centers: a team approach to 
maximizing competitive advantage”, Gloria J. Miller, Dagmar Bräutigam, 
дало је следеће занимљиве закључке: [5] Само 9 % запослених 
сматра да пословно интелигентни системи увек повећавају 
ефикасност при доношењу одлука, 25 % их сматра да је то често, а 
45% кат - кад. Само 2 % запослних у развијеним земљама сматра да 
ти системи немају утицаја. 
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Слика 4.: Колико често  пословно интелигентни системи помажу 
корисницима да донесу квалитетне одлуке [5] 

 
Извор: Gloria J. Miller, Dagmar Bräutigam (2008). Business intelligence competency 

centers: a team approach to maximizing competitive advantage", 
 
 Такође пословно интелигентни системи омогућују малим и 
средњим предузећима системско промовисање културе разумевања и 
предузимање акција путем: (1) доношења одлука базираних на 
чињеницама; (2) квалитет  информација; (3) смислености облика 
информација; (4) квантитета информација; и (5) дељења 
информација. Howson (2008.,п. 58.) је на основу својег истраживања 

о мерењу успеха пословне интелигенције закључила како су 
најчешћи показатељи:  унапређење  пословних  перформанси (70%); 
бољи  приступ подацима (68%); подршка кључних корисника (53%); 
перцепција корисника о критичности мисије (50%); ROI (43%); 
проценат  активних корисника (31%); уштеде трошкова (31%) [6]. 
Предузеће  мора интегрисати доступне информације у постојеће 
пословне процесе. У овој фази су посебно иновативна предузећа из 
различитих области. Wilijams &Wilijams, (2000, стр.99) истичу да ова 
предузећа могу разумети како  да се информације боље користе у 
појединим областима да подрже пословне циљеве и крене даље 
садашњим стањем, да користе нове могућности информације, које су 
у спрези са пословним потребама [20]. Резултати истраживања 

(TDWI, 2011; 2012.) успешности пословне интелигенције 
спроведених 2011. и 2012. године приказани су и упоређени у табели 
60 [17] [18]. 
 Пословно интелигентни системи омогућују малим и средњим 
предузећима системско промовисање културе разумевања и 
предузимање акција путем: (1) доношења одлука базираних на 
чињеницама; (2) квалитет  информација; (3) смислености облика 
информација; (4) квантитета информација; и (5) дељења 
информација. Howson (2008.,п. 58.) је на основу својег истраживања 

о мерењу успеха пословне интелигенције закључила како су 
најчешћи показатељи: унапређење  пословних  перформанси (70%); 
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бољи  приступ  подацима (68%); подршка кључних корисника (53%); 
перцепција корисника о критичности мисије (50%); РОИ (43%); 
проценат  активних корисника (31%); уштеде трошкова (31%) [6]. 
 

Табела 1.: Резултати истраживања успешности пословне 
интелигенције [17] [18] 

За  колико је времена последња  инвестиција  у пословну 
интелигенцију вратила позитиван резултат? 

 2010 2011 2012 
Мање од 6 месеци 13% 16% 18% 
Од 6 месеци до године дана 22% 23% 22% 
Између годину и две дана 17% 17% 15% 
Између две и три године 4% 8% 6% 
Преко 3 године 2% 4% 1% 
Не рачунају повраћај 41% 32% 38% 

Колико сматрате Ваше BI иницијативе успешне? 
Високо 22% 24% 28% 
Умерено 64% 59% 59% 
Ниско 14% 18% 13% 
 
 Предузеће мора интегрисати доступне информације у 
постојеће пословне процесе. У овој фази су посебно иновативна 
предузећа из различитих области. Wilijams &Wilijams, (2000, стр.99) 
истичу да ова предузећа могу разумети како  да се информације 
боље користе у појединим областима да подрже пословне циљеве и 
крене даље садашњим стањем, да користе нове могућности 
информације, које су у спрези са пословним потребама [20]. 
Резултати истраживања (TDWI, 2011; 2012.) успешности пословне 
интелигенције спроведених 2011. и 2012. године приказани су и 
упоређени у табели 60 [17] [18]. 
 Једно од новијих истраживања пословне аналитике провели 
су Kiron et al (2012., п. 47-52.) који су у свом узроку 
идентификовали пет нивоа аналитичких способности. Њихови 
резултати показују неколико  занимљивости.  Значајна  већина  
испитаника  потврдила  је  како  им  је  приступ  информацијама и 
поверење у податке порасло [8]: 

•  побољшао се приступ корисним подацима (70%); 
•  порасло је поверење у податке (60%); 
•  побољшала се тачност интерних података (60%); 
•  побољшала се тачност спољних података (45%); 
•  користе се сви или већина података које генерише 
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организација (43%); 
•  увек или често имају приступ подацима за одлучивање(32%) 

 
Tабела 2.: Резултати истраживања успешности пословне 

интелигенције [17] [18] 
За  колико је времена последња  инвестиција  у пословну 

интелигенцију вратила позитиван резултат? 
 2010 2011 2012 
Мање од 6 месеци 13% 16% 18% 
Од 6 месеци до године дана 22% 23% 22% 
Између годину и две дана 17% 17% 15% 
Између две и три године 4% 8% 6% 
Преко 3 године 2% 4% 1% 
Не рачунају повраћај 41% 32% 38% 

Колико сматрате Ваше BI иницијативе успешне? 
Високо 22% 24% 28% 
Умерено 64% 59% 59% 
Ниско 14% 18% 13% 
Извор: TDWI Research (2011). 2011 TDWI BI Benchmark Report – Organizational and 

Performance Metrics for Business Intelligence Teams. 
TDWI Research (2012), 2012 TDWI BI Benchmark Report – Organizational and 

Performance Metrics for Business Intelligence Teams. 
 
 Према Laursenu i Thorlundu (2010., п.224-225.), будућност 
пословне аналитике јесте развој и додатна унапређења све три 
димензије из основне дефиниције - пружање подршке правом 
одлучивању правих људи у право време [9]. На следећем дијараму 
приказани су резултати истраживања анкете спроведене у малим и 
средњим предузећима у Србији различитим по врсти делатности, 
власничкој и организационој структури,  на репрезентативном 
узорку везане за потврду хипотезе да: Интелигентни системи за 
подршку у одлучивању функционално утичу на  унапређење  
пословања малих и средњих пословних система формирајући 
 позитиван став о ефектима примене развоја интелигентних система 
за подршку одлучивању у предузећу 
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Слика 5.: Унапређење пословања малих и средјих прдузећа у 
Србији [2] 

 
Извор: Денић Н. (2010), Управљање инвестицијама и оправданост инвестирања у ЕРП 
систем, Анали Економског факултета у Суботици. - ИССН 0350-2120. - год 46, бр. 23. стр. 

109-119. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 Резултати истраживања овог рада указују на то да су 
пословна интелигенција  и  пословно интелигентни системи у 
еволуираним предузећима у Србији, развијени и дизајнирани да 
потпомогну и олакшају процес одлучивања у пословним системима 
и предузећима, која морају да буду способна да брзо  и ефикасно 
одговоре на променљиве захтеве пословног окружења. Сваки 
податак у пословно интелигентном систему за подршку одлучивању 
временски је опредељен да ствара информацију. Истраживања мали 
и средњим предузећима у Србији  показује да у последње време, 
иако предузећа  у условима светске економске кризе и рецесије 
смањују трошкове и улагања, потражња за квалитетним извештајима 
не опада. Мала и средња предузећа која то препознају имају веће 
шансе да успешно преброде актуелну кризу, а такође могу 
искористити ово време и за стварање конкурентске предности 
применом пословне интелигенције и на њој базираним пословно 
интелигентним системима. Пословна интелигенција и у стабилном 
тржишном окружењу може малим и средњим предузећима 
обезбедити напредак, просперитет, одржавање на тржишту па у 
крајњој линији и профит па даље улагање у  предузеће, што ће 
покренути поновни пословни циклус. За то је неопходно велико 

99.9% 
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залагање и рад, како менаџмента  малих и средњих предузећа који 
мора прихватати такве системе тако и запослених који користећи 
такве интелигентне системе морају открити проблеме, примећивати 
прилике и доносити примерене одлуке. Али, ипак, када је тржиште 
стабилно, грешке се мање примећују и неке неће јако погодити 
пословање предузећа. Тешка раздобља захтевају још већи ангажман 
и пословодства маих и средњих предузећа и запослених. На жалост, 
прелиминарна истраживања у Србији  на узорку од 34 предузећа са 
пописа 100 најмоћнијих показују да је тек 6 % институционализирао 
BI у пословне системе. 
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Сажетак: У процесу европских интеграција намеће се неопходност 
прилагођавања привреде Србије новим променама у економском и политичком 
окружењу. Промене су, као континуирани процес, потребне у свим сферама 
деловања, у свим сегментима општег и специфичног окружења, да ефикасно 
устроје постојећи систем привређивања и створе пожељан привредни амбијент 
Србије. Уз уважавање свих специфичности транзиционог периода Србије, 
условљених бројним факторима историјске, социјалне, културне, политичке и 
технолошке природе, најзначајнији аспекти доминантних промена налазе се у 
економској сфери. Структурна конкурентност земље заснива се на: глобалној 
ефикасности националне привреде, флексибилности структуре њених сектора, 
релативној и апсолутној висини и начину употребе капиталних инвестиција, 
технолошке инфраструктуре и осталих фактора који чине окужење (економски, 
социјални и институционални оквир). Сталне, динамичне и детерминисане 
промене савременог пословног окружења условљење су великим бројем чинилаца 
различитог интезитета и обима дејства. Посебно, глобална рецесија и 
финансијска криза битно утичу на услове и начине пословања предузећа и, 
уопште, националне привреде. 
Кључне речи: конкурентност, привреда, Србија, прилагођавање, окружење, 
интеграциони процеси. 
 
Abstract: In the process of European integration imposes the necessity of adapting to 
new changes in the Serbian economy in the economic and political environment. The 
changes are as a continuous process, required in all spheres of activity in all segments 
of the general and specific environment, the efficient organization of the existing system 
of business and create a desirable business environment in Serbia. With respect to all 
the specific transitional period Serbia, caused by numerous factors, historical, social, 
cultural, political and technological nature, the most important aspects of the dominant 
changes are in the economic sphere. Structural competitiveness of the country based on: 
the global efficiency of the national economy, the flexibility of the structure of its sectors, 
the relative and absolute amount and method of use of capital investment, technology 
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infrastructure and other factors that make an environment (economic, social and 
institutional framework). Full-time, dynamic and determined the changes of the modern 
business environment prompted by the large number of actors of different intensity and 
scope of the special effects, the global recession and financial crisis significantly affect 
the conditions and methods of business and, in general, the national economy. 
Key words: Competitiveness, Economic of Serbia, adaptability, environment, integration 
process. 
 

УВОД 
 

 Стварање нове интегрисане светске економије, као основне 
идеје процеса глобализације, подразумева прелазак са локалног на 
глобални начин пословања и промета, роба, услуга, информација и 
знања. Међутим, дуга светска финансијска и економска криза, 
односно измењени услови пословања и све виши ниво пословања 
транснационалних привреда, довели су до тога да је економска 
међуповезаност националних привреда већа него икада. Све већи део 
годишњег домаћег производа се размењује са другим земљама кроз 
токове извоза и увоза, роба, услуга и технологије. Већа могућност 
извоза једне земље је врло битна, јер шири домаће тржиште и има 
позитивне ефекте на привредни развој земље. Међутим, у периодима 
економских криза, њихови ефекти се брже преносе између земаља, 
уколико је већи степен привредне повезаности између њих. Са микро 
аспекта, савремено пословно окружење, са растућом глобалном 
конкуренцијом и високо захтевним тржиштима подложним сталним 
променама, од предузећа захтева континуирану борбу за нове купце, 
тржишно учешће и конкурентне производе, а све у настојању 
повећања прихода, односно, профита. Пословање српских предузећа 
у садашњим условима суочава се са великим проблемом – ниском 
конкурентском моћи. Економска конкурентност представља главну 
полугу сваке ефикасне тржишне привреде, којој и Србија тежи. У 
контексту националног и европског идентитета, у процесу европских 
интеграција, задатак државе је да у интересу свог становништва 
изгради ефикасније институције тржишне привреде и енергично се 
супротстави бројним облицима монополског и осталим облицима 
привилегованог положаја, што подразумева и увођење европских 
тржишних критеријума и јавно-приватног партнерства у 
инфраструктурне делатности, које представљају стожер сваке 
савремене привреде.  
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1. НИВО КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ 
 

 Међународна конкурентност привреде једне земље 
представља способност остваривања основних циљева економске 
политике, посебно раста дохотка и запослености, без повећавања 
задуживања, односно без настанка дефицита платног биланса. У 
процесу европских интеграција, конкурентност се третира као 
способност остваривања динамичног економског раста у дугом 
периоду. Насупрот томе, Србија бележи динамичан раст спољног 
дуга, па су кумулирани дефицити захтевали инострана средства за 
њихово покривање. Утврђено је да Србији недостаје већа ефикасност 
тржишта, боље пословно окружење и ефикасне институције3. 
 Све државе настоје да постигну одговарајући баланс између 
економске самосталности и степена укључености у међународну 
економију. Изложеност међународној конкуренцији има за резултат 
повећање продуктивности рада у националној економији. Профил и 
структура домаће производње, првенствено са становишта актуелне 
понуде домаће индустријске основе (технолошки, програмски, 
еколошки, са становишта квалитета, маркетинг елемената и 
енергетске ефикасности), као и расположивост осталим ресурсима 
(савремено технолошко и остало знање, кадрови, пословни процеси 
и процедуре) дају, уопштено, врло забрињавајућу слику у поређењу 
са динамичким захтевима савременог тржишта. 
 Низак ниво конкурентности српске привреде последица је, 
пре свега, неефикасне антимонополске политике, правне 
несигурности и недовољно развијене физичке и иновативне 
инфраструктуре. Са аспекта глобалне конкурентности, она се 
дефинише као “скуп институција, политика и фактора који 
детерминишу ниво продуктивности једне земље” 4. На ранг листи 
Светског економског форума, по индексу глобалне конкурентности, 
за 2015. годину, Србија је на 94. месту у свету од укупно рангираних 
140 земаља5. Првих десет рангираних земаља по конкурентности су: 
Швајцарска, Сингапур, САД, Немачка, Холандија, Јапан, Хонгконг, 
Финска, Шведска и Велика Британија. Од земаља у региону само је 
БиХ слабије рангирана (111), што за Србију представља најслабији 
пласман, по критеријумима конкурентности још од 2009. године. 
Међутим, последњих година у Србији се спроводе корените реформе 

                                                 
3 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013-2014, Davos, 
Indikators on Serbia, str.294-295. 
4 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013-2014, Davos, 
Indikators on Serbia, str.2. 
5 Политика, дневни лист, Београд, 01.10.2015., стр.2. 
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и она се третира као земља преокрета негативних трендова, због чега 
се и очекује да ће наредни резултати бити знатно позитивнији. 
Међутим, за сада, највећа погоршања, по оцени менаџера (на основу 
чијих мишљења је и рађена листа) забележена су у три сегмента6: 
квалитет инфраструктуре, софистицираност пословања и развијеност 
финансијског тржишта. С друге стране, највећа побољшања 
остварена су у: здравству, основном образовању и макроекономском 
окружењу. У области здравства позитивни помаци су, како је 
наведено у Извештају, остварени у погледу броја оболелих од 
тубркулозе, а у основном образовању у погледу повећане стопе 
уписа у основне школе.  
 Позитивно оцењено макроекономско окружење односи се, 
пре свега, на просечну годишњу стопу инфлације, која је смањена у 
односу на претходни Извештај, толико да се сада Србија налази на 
првој позицији. Међутим, сви остали макроекономски индикатори, 
као што су кредитни рејтинг земље, ниво штедње у проценту БДП-а, 
буџетски дефицит, јавни дуг и други, нажалост, погоршани су. 
Уништавањем и девастацијом индустријског сектора у дугом 
периоду извоз и конкурентност привреде Србије није на завидном 
нивоу, напротив. Стога бројни економисти, али и други експерти, 
истражују узроке пада и врло ниског нивоа конкурентности 
привреде Србије7. У 2015. години ситуација се изменила у односу на 
2014. годину, јер је буџетски дефицит на крају 2014. године износио 
6,3 одсто БДП-а, а на крају трећег квартала 2015. године износио је 
1,33 одсто БДП-а, а да је, укључујући и остале нивое власти, 
дефицит мањи од два одсто. Такође се предвиђа, да ће раст БДП у 
2015. години бити један одсто, да ће задуживање Србије 2015. 
године бити мање за 600 милиона евра, у односу на план и да 
прогнозе (битне за извештај) менаџера нису увек одговарајуће. 
 Конкурентност националне привреде се дефинише као “њена 
способност да најрационалније запосли националне ресурсе у складу 
са међународном специјализацијом и трговином, тако да то у крајњој 
инстанци доводи до раста реалног дохотка и животног стандарда, 
али заснованог на реалним категоријама, а не на задуживању у 
иностранству” 8. С друге стране, људски капитал, као битна 
одредница јачања конкурентности националне привреде једне земље, 

                                                 
6 Танасковић Светозар, ФРЕН (Фондација за развој економске науке), Политика, 
Београд, 01.10.2015., стр.2. 
7 Петровић, П., Међународне финансије у новој архитектури, Институт за 
међународну политику и привреду, Београд, 2014, стр.112. 
8 Scott,B.R. & G.K.Lodge, 1985, US Competitveness in the Woeld Economy, Harward 
Business School Press, Boston, str.15. 
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у Србији се недовољно користи. Неоспорно је да људи у Србији 
поседују потребно знање, вештине, способности и иновативност, 
која су неопходна  да би се привреда Србије што ефикасније 
прилагодила новом економском окружењу. “Много тога је могло и 
још увек може да се реализује без пуно капитала и иностране 
технологије. Ради се, пре свега, о комплетирању и побољшању 
јавних и приватних институција, поштовању закона, подржавању и 
омогућавању конкуренције, смањењу протекционизма и давању 
једнаке шансе свима. Тиме би се створили бољи услови и мањи 
одлив мозгова из земље и подстакао професионални менаџмент”9.  
Питање конкурентности, и уопште постизања конкурентске 
предности, у неизвесном и динамичном тржишно-пословном и 
уопште конкурентском амбијенту, постаје основно и круцијално за 
менаџмент структуре предузећа. Отуда, услов опстанка, остваривања 
текуће стабилности у пословању и дугорочног успеха менаџмента, 
па самим тим и предузећа, је поседовање знања и правих 
информација

10.  
 
Табела 1.:  Глобални ранг конкурентности земаља у окружењу 

 

Земља 
Ранг 

Укупно рангирано 140 земаља 
Мађарска 52 
Румунија 53 
Бугарска 54 
Словенија 59 
Македонија 60 
Црна Гора 70 
Хрватска 77 
Грчка 81 
Албанија 93 
Србија 94 
Босна и Херцеговина 111 

Извор: Global Competitivness Report, 2015, Davos, str.13-14. 

                                                 
9 Гречић, В., 2010, Узроци ниског нивоа и мере за повећање конкурентности 
привреде Србије, Зборник: „Како повећати конкурентност привреде и извоза 
Србије“, Научно друштво економиста Србије и Економски факултет у Београду, 
стр.71. 
10 Малинић, С., Тодоровић, М., 2010, Управљачко рачуноводствени аспекти јачања 
извозне конкурентности – стратегијски приступ као одговор на изазове промена, 
Зборник: „Како повећати конкурентност привреде и извоза Србије“, Научно 
друштво економиста Србије и Економски факултет у Београду, стр.113. 
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 Осим тога, веза између висине страних директних 
инвестиција и извоза, у релативно малим земљама, је врло изражена. 
Оне у великој мери доприносе модеррнизацији привреде, па тако и 
њеној конкурентности. Посебно је значајно што стране инвестиције 
представљају додатак домаћој акумулацији, која је релативно ниска 
у односу на домаћи производ и стање привреде. Стога је неопходно 
уложити напоре ка реиндустријализацији у релативно конкурентним 
секторима. То може да се оствари применљивом индустријском 
политиком са адекватном финансијском подршком. Формирање 
развојне банке на нивоу Србије избегла би се неефикасна употреба 
разних средстава којима суштински располажу бројни субјекти11. На 
тај начин финансирале би се оне делатности које су апострофиране у 
општој стратегији унапређења извоза. Други правац деловања, у 
поспешивању извоза, односи се на јачање сарадње и веће 
интеграције на регионалном нивоу12. Ширење трговине допринело 
би и потенцијалном повећању страних инвестиција у региону што би 
подизало ниво конкурентности комплементарних привреда. 
Међутим, у савременим условима неопходно је померање фокуса са 
привреде у целини (макроконкурентност) на стварање услова за 
унапређивање конкурентности предузећа (микроконкурентност). 
Посебно је ово битно, јер се значај предузећа у међународној 
размени непрекидно повећава, па на светском тржишту опстају само 
предузећа која проактивно и флексибилно реагују на сигнале, све 
турбулентнијег, тржишта. То значи да за такво пословање треба 
створити одговарајући институционални оквир, пре свега, на 
националном нивоу. 
 
2. ПОСЛОВАЊЕ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ У УСЛОВИМА КРИЗЕ 
 
 Светска финансијска и привредна криза погодили су и српску 
привреду, а њени ефекти су изражени, пре свега, кроз пораст цена, 
повећање курса евра, смањење планираних директних инвестиција и 
немогућност убрзаног дефинисаног раста. Раст српске привреде, 
последње деценије, диктиран је порастом извозних активности, 
страних инвестиција и личне потрошње. У таквим условима, на 
перформансе макроекономије, деловало је смањење глобалне 
ликвидности, смањење улагања страних инвеститора у земље са 
повећаним ризиком и пад економије у главним земљама Европске 
уније, које су уједно и трговински партнери Србије. И поред 
                                                 
11 СИЕПА, Фонд за развој, Национални инвестициони план, разне агенције и др. 
12 Handjinski, B. Et al., 2010, Enhancing Regional Trade and Integration in Southeast 
Europe, World Bank, Washinggton, D.C. 
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значајних мера монетарно-кредитне политике, негативни ефекти 
глобалне економске кризе, по привреду Србије, били су неизбежни. 
 Долази до пада бруто друштвеног производа, од 2009. године, 
и пада индустријске производње, али проблеми везани за светску 
финансијску кризу, у највећој мери, рефлектовали су се на 
спољнотрговинску размену Србије. На страни извоза и увоза долази 
до смањења, што је последица успоравања привредних активности. 
Немогућност избора другачије развојне стратегије, у смислу 
стварања сопствених транснационалних корпорација, опредељује 
српску привреду у правцу привлачења страних директних 
инвестиција. Нажалост, неповољна кретања у светским и 
регионалним економским оквирима пренела су се, у великој мери, на 
сиромашно инвестиционо  домаће тржиште. Дакле, у условима 
ограниченог прилива СДИ, српска привреда мора да се ослања на 
активацију постојећих, као и изградњу и унапређивање будућих 
сопствених привредних капацитета. То значи фокусирање на 
неколико кључних, пропулзивних сектора, као и повећање издвајања 
за нове производе и иновирање постојећих производа, коришћењем 
концепта тржишних ниша. Компаративна предност динамике и 
темпа побољшања пословних индикатора са земљама у окружењу 
указује на успоравање привредних реформи у Србији са свим 
негативним последицама на укупну конкурентност привреде. 
 
3. НАЦИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ МАЛИХ 

ЗЕМАЉА 
 
 У условима савременог окружења конципирање стратешких 
опредељења мора узимати у обзир суштински садржај појма 
конкурентности, па и изграђивања националних конкурентских 
стратегија. Многе земље у свом приступу светском тржишту могу 
примењивати једну од следећих стратегија: (1) стратегија ниша на 
тржишту; (2) стратегија производње сопствених транснационалних 
компанија; (3) стратегија привлачења инвестиција иностраних 
транснационалних компанија; (4) стратегија међународне 
кооперације; (5) стратегија специјализације. 
 Стратегија ниша на тржишту подразумева специјализацију 
малих земаља за ону врсту производње за коју не постоји интерес 
развијених земаља. На тај начин се траже међупростори – нише на 
тржишту, које предузећа великих земаља не желе да попуне или 
нису довољно флексибилна да то учине. Ако  се као пример узме 
базична технологија, могуће је у сарадњи са иностраним 
предузећима покрити ову област. 
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 Стратегија производње сопствених транснационалних 
компанија (ТНК) се своди на теорију да проблем малих земаља 
производе мале фирме, које нису у стању да остваре већи развојни 
замах ка светском тржишту. Стога, мање земље са значајним бројем 
сопствених ТНК имају већи успех у процесу пробијања на светско 
тржиште и, сходно томе, увећавају укупну националну 
конкурентност у кратком периоду. 
 Стратегија привлачења инвестиција иностраних 
транснационалних компанија односи се, углавном, на земље које не 
располажу одговарајућим научно-истраживачким капацитетима, 
пошто савремена концепција конкурентности полази од тог фактора. 
Мале земље не располажу ни значајним материјалним потенцијалом, 
па се решење у виду привлачења СДИ чини као логично решење. 
Међутим, треба имати у виду да традиционалне компаније већи део 
научно-технолошких активности задржавају у оквиру земље матице. 
То значи да мали број патената и резултата научно-истраживачког 
рада остаје регистрован ван земље, односно у земљама исходиштима 
СДИ. Мала помоћ у овом случају би уследила у облику уговора о 
технолошкој сарадњи и заједничких улагања. 
 Стратегијом међународне кооперације путем укључивања 
земље у кооперативне пројекте високих технологија остварују се 
позитивни ефекти на развојне перформансе дате привреде. У овом 
случају предлаже се и међусобна сарадња малих земаља, због 
опасности сарадње са великим земљама и последичног 
неравноправног положаја мање земље. Област високе технологије је 
у садашњим условима монополизована од стране одређеног броја 
развијених привреда, па би укључивање мањих земаља било од 
изузетног значаја, како за укупну светску економију, тако и за развој 
конкурентских предности ових земаља. 
 Стратегија специјализације представља синтезу стратегије 
кооперације и стратегије идентификације ниша на тржишту. Ова 
стратегија подразумева специјализацију у одређеним истраживачко-
развојним областима, у циљу изналажења најрационалнијег начина 
коришћења расположивих ресурса. 
 Углавном, савремени развојни концепт малих земаља треба да 
буде одраз прожимања неколико различитих стратегија. При томе, 
опредељење за примену одговарајућег сета стратегија треба да буде 
у складу са захтевима саме привреде и низом специфичности 
конкретне земље. Развојна стратегија Србије треба да се заснива на 
националним интересима и домаћим потенцијалима, на јачању веза и 
сарадње са свим земљама и међународним организацијама. Србија 
треба да избегне опасности од маргинализације у условима 



 341

глобализације, интеграционих процеса и либерализације у 
међународним економским односима и да минимизира негативне 
ефекте које носе ови сложени процеси. 
 

4. НАЦИОНАЛНА ПРИВРЕДА У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ 
ИНТЕГРАЦИЈА 

 
  Промене које настају у међународном окружењу, попут нових 
политичко-економских односа, интернационализације привреде, 
интензивирање конкуренције, технолошког развоја, нових трендова 
у потрошњи, постављају све веће захтеве за функционисање 
привреде Србије на међународном тржишту. У земљама у развоју 
државна инфраструктура, преко својих стратешки постављених и 
изграђених инструмената и институција, које треба да помажу 
међународну размену и пословање, има нову улогу – пружање 
практичне и изводљиве подршке. Циљ напред наведеног је, заправо, 
квантитативан скок у развоју националне економије и тржишта и  
стварање могућности да пословни сектор ухвати корак са 
пословањем у развијеним земљама. Стога се развијају специфични 
програми који су усмерени ка постизању таквих циљева 
унапређивања међународне оријентације, међу којима се издвајају13: 

� Фаворизовање СДИ које подржавају трансфер технолигије и 
улагање у активу (equity financing); 

� Фокусирање на неколико кључних/пропулзивних сектора, где 
се очекује висока стопа раста на нивоу земље, по основу 
процене одговарајуће конкурентске предности; 

� Повећање издвајања за нове производе и модификовање 
постојећих производа коришћењем концепта тзв.тржишних 
ниша; 

� Омогућавање вишег нивоа посебно прилагођених 
информација за извозне подухвате (стварање посебне 
аналитичке основе јачањем инфо токова); 

� Улагање у обуку у оним секторима који су засновани на 
знању (knowledge-based sectors) полазећи од вероватноће 
највећег повраћаја улагања земље; 

� Програме коришћења свих предности нових електронских и 
телекомуникационих могућности које су на располагању 

                                                 
13 Ђорђевић, М., Стоиљковић, С., 2010, Конкурентност српске привреде у 
условима кризе, Зборник: „Како повећати конкурентност привреде и извоза 
Србије“, Научно друштво економиста Србије и Економски факултет у Београду, 
стр.144. 
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(развој одговарајућих сервисних сектора, е-бизнис, е-
маркетинг, wеb-маркетинг, итд.). 

  Међународна конкурентност се може посматрати као 
способност националне привреде да произведе новостворену 
вредност и да повећа националну добробит. При томе треба узети у 
обзир два битна фактора: ново задуживање у иностранству и 
настанак дефицита спољнотрговинског или дефицита платног 
биланса. “Наиме, нови кредити узети у иностранству и толерисање 
раста и високог нивоа спољнотрговинског дефицита и дефицита 
платног биланса конкретне земље, може привремено повећати 
конкурентност привреде, али касније, кад дође време враћања тих 
кредита или покривање тих дефицита – конкурентност њене 
привреде нагло пада”.14 Узимајући у обзир структуру српске 
привреде и ниво њене конкурентности неопходна је нова 
индустријска политика. Бројни су ваљани аргументи против 
досадашњег типа ове политике, јер се сматра да често брани 
економски неоправдане делатности, ствара дисторзију и да је под 
великим утицајем политике и дискреционог одлучивања. Изнад 
свега, прети опасност од економски неоправданих инвестиција и 
нарушавања конкуренције, те стварања посебних утицајних лобија 
на нивоу привредног система. У нашим условима, ово може бити 
изузетно опасно и непродуктивно15. С друге стране, преко потребна 
анализа конкуренције, уобичајено се обавља по основу два приступа: 
(1) структура – функционисање – перформансе; (2) пет снага 
конкуренције. 
  Први приступ полази од претпоставке о међузависном односу 
тржишне структуре, функционисања и перформанси предузећа, при 
чему тржишна структура одређује функционисање предузећа, а 
функционисање детерминише перформансе. 
  Други приступ се заснива на концепту привредне гране и 
полази од претпоставке да на конкурентност утиче пет фактора: 
улазак нових конкурената на тржиште, опасност од супституције, 
преговарачка снага купаца, преговарачка снага добављача и 
ривалитет међу постојећим конкурентима. 

                                                 
14 Ковачевић, М., 2010, Узроци ниског нивоа и мере за повећање конкурентности 
привреде Србије, Зборник: „Како повећати конкурентност привреде и извоза 
Србије“, Научно друштво економиста Србије и Економски факултет у Београду, 
стр.8. 
15 Вујачић, И., 2010, Криза, реформе и конкурентност привреде Србије,  Зборник: 
„Како повећати конкурентност привреде и извоза Србије“, Научно друштво 
економиста Србије и Економски факултет у Београду, стр.111. 
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  У садашњој ситуацији основ прилагођавања привреде Србије 
новом економском окружењу представља економија знања. При томе 
основни фактори који су креирали економију знања су16: (1) развој 
информационо-комуникационе технологије; (2) умреженост и 
повезаност у сврху јефтиније размене информација и знања; (3) 
смањење трошкова трансакција; (4) глобално тржиште; (5) 
динамично пословно окружење; (6) лакша доступност капитала; (7) 
мобилност радне снаге. 
 Савремена предузећа, посебно корпоративна, као доминантан 
пословно-правни ентитет нове економије, користећи развијене 
производне технологије, нове системе производње, као и 
информационе и комуникационе технологије, знатно су побољшала 
пословну ефикасност и подигла и унапредила конкурентску 
способност. Савремене производне технологије, као и компјутерски 
подржано пројектовање (CAM) и флексибилни производни системи 
(FMS) омогућавају реализацију комплексних производних процеса, 
односно производњу ограниченог броја производа широког 
варијетета, као одговор на захтеве тржишта17. Дакле, промене у 
моделима организације и управљања производњом, праћене 
применом иновативне технологије упућују на прелазак са економије 
обима на економију ширине. То захтева померање фокуса са 
привреде у целини (макроконкурентност) на стварање услова за 
унапређење опште конкурентности предузећа (микроконкуре-
нтност). Наиме, конкурентност индивидуалног предузећа 
представља основу за развој свих виших форми конкурентности: 
национални, регионални, секторски, компанијски. 
 

5. СТРАТЕГИЈСКИ ПРИСТУП УПАВЉАЊУ 
КОНКУРЕНТНОШЋУ СРПСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 
 Неоспорно, конкурентност привреде је под директним 
дејством великог броја фактора широког опсега, посебно 
конкурентношчу њених предузећа. Не постоје конкурентне привреде 
уколико нису конкурентни производи и услуге њених предузећа, те 
су макроекономска и микроекономска конкурентност међузависне. 
Бројне промене условиле су нове тенденције које се огледају у 

                                                 
16 Гречић, В., 2010, Узроци ниског нивоа и мере за повећање конкурентности 
привреде Србије, Зборник: „Како повећати конкурентност привреде и извоза 
Србије“, Научно друштво економиста Србије и Економски факултет у Београду, 
стр.72. 
17 Јањић, В., 2009, Kaizen Costing – суштина и утврђивање каизен трошкова, 
Рачуноводство бр.11-12; Савез рачуновођа и ревизора Србије. Београд, стр.21-30. 
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интернационализацији бизниса и бројних професија повезаних са 
привређивањем и економијом уопште, укључујући стицање, 
одржавање и увећавање потребних професионалних знања и 
вештина. Додатно, под утицајем промена у пословном окружењу, а 
због неизбежног уважавања конкурентског и стратегијског приступа, 
настају промене и у развоју предузећа, његових карактеристика, 
промене у менаџменту, циљевима, стратегијама и перформансама. 
 Узроци веома ниске конкурентске способности српске 
привреде налазе се у бројним факторима економске и ванекономске 
природе. С друге стране, “дугорочна оријентација на коришћење 
страних кредита, поготово ако се они нерационално троше, као што 
је случај са Србијом, временом, поготово у условима када износ 
отплате пређе вредност прираста бруто домаћег производа, као што 
је такође сада случај са Србијом – мора имати негативне последице 
по раст, развој и конкурентност привреде и врло великог броја 
њених предузећа” 18 Драстично скраћење животног циклуса 
производа, доводи до пораста ризика производње, будући да у новим 
условима постаје готово немогуће остварење трајне конкурентске 
предности. То захтева трансформацију самих предузећа у правцу 
изграђивања савремених корпоративних система са међусобно 
повезаним и флексибилним подсистемима, равне и мрежне 
структуре, флексибилне и линијске производње, пословног модела 
фокусираног на људе, знање и кохерентност и производње 
фокусиране на читав ланац вредности19. 
 Концепцијски оквир политике истраживања и развоја (I&R) 
обухвата следећу комбинацију секторских политика20: (1) формирати 
нове домаће фирме које ће се бавити I&R; (2) стимулисати фирме 
које се баве I&R да више улажу у ову делатност; (3) стимулисати 
фирме које се још не баве I&R, а имају за то услова, да то учине; (4) 
привући иностране фирме које се баве I&R у земљу; (5) повећати 
стране фирме које, у области I&R, сарађују с јавним сектором у 

                                                 
18 Ковачевић, М., 2010, Узроци ниског нивоа и мере за повећање конкурентности 
привреде Србије, Зборник: „Како повећати конкурентност привреде и извоза 
Србије“, Научно друштво економиста Србије и Економски факултет у Београду, 
стр.8. 
19 Малинић, С., Тодоровић, М., 2010, Управљачко рачуноводствени аспекти јачања 
извозне конкурентности – стратегијски приступ као одговор на изазове промена, 
Зборник: „Како повећати конкурентност привреде и извоза Србије“, Научно 
друштво економиста Србије и Економски факултет у Београду, стр.115. 
20 Гречић, В., 2010, Узроци ниског нивоа и мере за повећање конкурентности 
привреде Србије, Зборник: „Како повећати конкурентност привреде и извоза 
Србије“, Научно друштво економиста Србије и Економски факултет у Београду, 
стр.75. 
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земљи. Уочљив је податак да САД, Немачка, Јапан, Француска и 
Велика Британија заједно издвајају 86% свих улагања у 
истраживања

21. 
 Разумевање стратегијских циљева и стратегијских праваца, 
њихово развијање и мерење достигнутог нивоа перфоманси, 
контрола остварења и употреба добијених информација за сврхе 
ефективног и ефикасног управљања, у саврененим условима постају 
критични фактори успеха. Наравно да овај изузетно комплексан 
процес, праћен бројним изазовима, ризицима и проблемима захтева 
високоодговоран и професионални менаџмент, са одговарајућом 
информационом подршком и системом информисања. 
 На основу анализе конкуренције и имајући у виду да се 
конкурентност стиче и губи на тржишту, те да је конкурентност 
изузетно битан елеменат сваке стратегије развоја. Предузећа настоје, 
да на основу својих конкурентских стратегија, пронађу начине за 
тржишну утакмицу, што ће за резултат имати подизање 
перформанси. Међутим, не постоји универзални и општеприхваћени 
рецепт за постизање конкурентских предности. Успех изабраних 
стратегија, поред адекватне анализе конкуренције, пре свега, зависи 
од конкретних услова датог окружења, али и од ресурсних 
потенцијала предузећа. У савременим условима једино благовремена 
идентификација технолошких иновација, промена у преференцијама 
купаца, акција конкурената и другим активностима праћеним 
анализом сопствених снага и слабости (SWOT) може да резултира 
сагледавањем критичких фактора пословног успеха, односно 
кључних стратегијских варијабли (квалитет, време, иновације и 
трошкови) те омогући стварање конкурентских предности. 
 У измењеном глобалном, али и регионалном економском, 
технолошком и конкурентском окружењу, критични фактори развоја 
предузећа и његове конкурентности постају22: 

• Способност прилагођавања новим тржишним условима; 
• Неопходност идентификације нових могућности; 

                                                 
21 OECD, 2011, Paris. 
22 Ђорђевић, М., Стоиљковић, С., 2010, Конкурентност српске привреде у 
условима кризе, Зборник: „Како повећати конкурентност привреде и извоза 
Србије“, Научно друштво економиста Србије и Економски факултет у Београду, 
стр.115. 
22 Гречић, В., 2010, Узроци ниског нивоа и мере за повећање конкурентности 
привреде Србије, Зборник: „Како повећати конкурентност привреде и извоза 
Србије“, Научно друштво економиста Србије и Економски факултет у Београду, 
стр.143. 
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• Иновативност у оквирима предузећа и минимизирање 
трошкова технолошког развоја и улагања у маркетинг. 
 

8. УНАПРЕЂЕЊЕ СПОЉНОТРГОВИНСКЕ РАЗМЕНЕ 
 
 Специфичност спољнотрговинског пословања, посебно 
извоза указује на сложеност проблематике креирања и одржања 
конкурентности, посебно услед бројности и разнородности учесника 
из различитих националних економија, који конкуришу на 
глобалном тржишту. Додатно, ограниченост глобалне конкуренције 
глобалним тржиштем и специфичности регулативе у тим условима, 
као елемента конкуренције, отежавају креирање и реализацију 
адекватних стратегија предузећа. Ефикасна спољна трговина земље 
захтева подршку стабилног финансијског система. Финансирање 
спољнотрговинских трансакција постаје један од приоритетних 
фактора конкурентности српског извоза, али и фактор успешног и 
ефикасног увоза којим се подмирују неопходне потребе привреде. 
Отвореност једне земље за међународну трговину и повезаност са 
светским тржиштем традиционално се мери спољнотрговинским 
коефицијентом који показује учешће спољне трговине у бруто 
домаћем производу те земље. Србија је касно кренула на пут 
регионалне економске и трговинске интеграције, а још увек није 
остварила чланство у најзначајнијој мултикултуралној институцији 
за међународну трговину – Светској трговинској организацији. Све 
то знатно утиче на позицију Србије на светском тржишту и 
конкурентност њених производа у извозу. Чињеница је да у оквиру 
извоза српске прерађивачке индустрије доминирају производи 
ниског степена прераде са малом новододатом вредношћу. 
Истовремено, слични полупроизводи су значајно заступљени и у 
српском увозу23. 
 Стратегија извозне оријентисаности српске привреде може 
бити реализована упоредо са синхронизованом стратегијом развоја 
савремених облика финансирања извозно-увозних трансакција, као 
што су факторинг, форфетинг, лизинг и разне форме страних 
директних инвестиција. Пракса показује да у Србији потенцијали 
ових облика финансирања привреде нису најбоље искоришћени, те 
је потребно указати на актуелне проблеме и начине превазилажења 

                                                 
23 Kovačević, R., 2009, „The Structural Charasteristic of World Trade and the 
Merchandise Exports of Serbia“, Economics Annals, Vol.54, No.181, str.55. 
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ограничења, како би се повећала ликвидност српске привреде и 
обезбедио раст конкурентности српског извоза24.  
 Нови приступ спољнотрговинској размени Србије треба да се 
заснива на анализи кластера који би омогућили јачање 
конкурентности са извозног аспекта и привлачења страних 
директних инвестиција. Кластери представљају географски блиска 
повезана предузећа и придружене инвестиције које су повезане 
заједничким особинама и комплементарношћу25. То може бити 
географска регија (Централна Србија) повезана са адекватном 
инфраструктуром и комплементарном производњом. Чини се да 
вредновање кластера са аспекта подстицања извоза морала би бити 
основа сваке државне интервенције у смислу индустријске 
политике

26. Извоз је императив опстанка, јер је наше тржиште мало и 
онај ко хоће да направи добар бизнис, у било ком сектору, мора да 
брендира свој производ, устали технологију и оријентише се на 
страно тржиште, да би постигао ефекте економије обима и друге 
ефекте, који омогућавају исплативо пословање. 
 Унапређење не само спољнотрговинске размене, него и 
привреде у целини, умногоме зависи од третмана људског 
потенцијала у Србији односно економије знања. Као основне 
карактеристике економије знања треба издвојити27: конкурентност је 
повезана с људском креативношћу и знањем; напредне технологије 
које су доступне свима; високостручна радна снага је капитал, а не 
трошак; раст и успех се мере и квантитативно; организациона 
структура се заснива на принципима мреже и осетљива је на најмање 
промене у пословном окружењу. 
 

  

                                                 
24 Козомара, Ј., 2010, Савремени проблеми финансирања спољне трговине Србије, 
Зборник: „Како повећати конкурентност привреде и извоза Србије“, Научно 
друштво економиста Србије и Економски факултет у Београду, стр.56. 
25 Porter, M., 1998, On Competition, Harvard Business Review Book, Cambidge, Mass. 
26 Вујачић, И., 2010,  Криза, реформе и конкурентност привреде Србије, Зборник: 
„Како повећати конкурентност привреде и извоза Србије“, Научно друштво 
економиста Србије и Економски факултет у Београду, стр.111. 
27 Гречић, В., 2010, Узроци ниског нивоа и мере за повећање конкурентности 
привреде Србије, Зборник: „Како повећати конкурентност привреде и извоза 
Србије“, Научно друштво економиста Србије и Економски факултет у Београду, 
стр.72. 
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ЗАКЉУЧАК 
 
  Савремени светски тржишно-пословни амбијент карактеришу 
интензивне промене посебно изазване глобализацијом, транзицијом, 
светском економском кризом и локалним кризама у привређивању. 
Основни фактор у постизању, очувању и јачању глобалних позиција 
извозно-оријентисаних привреда и предузећа јесте питање њихове 
конкурентности. Полазна основа стратешких опредељења у 
концепту укључивања на међународна тржишта (робна, регионална, 
финансијска, технолошка), како за привреду, државу и остале 
учеснике, дефинисана је таласом глобализације који се не само 
интензивирао него у великом степену продубио међузависност свих 
учесника у међународним токовима. Стога су од изузетног значаја 
креирање националних конкурентских стратегија. 
  Континуирано подизање нивоа конкурентности српске 
привреде значајна је претпоставка, не само прилагођавању привреде 
Србије новом економском окружењу, него и остваривању развојних 
циљева и пуног коришћења предности које нуди чланство у 
Европској унији. Међутим, конкурентност подразумева далеко више 
од ниске цене радне снаге. Она представља читав низ фактора који 
се међусобно подржавају и који у суштини одражавају способност 
једног друштва да се интегрише у светску привреду, при томе, 
чувајући свој национални идентитет. За Србију је битно да има јасну 
стратегију развоја која ће имати значајне импликације на све 
привредне делатности и међународну економску сарадњу, односно 
процес европских интеграција. У креирању стратегије развоја 
неопходно је да се изаберу сектори привреде на којима се заснива 
будући развој српске привреде. То би омогућило да се стратешки 
створе услови за заштиту тих сектора у одређеном периоду док не 
буду спремни за међународну конкуренцију. С друге стране, уместо 
максимирања профита, а услед стварања и јачања више релевантних 
група стејкхолдера (менаџера, запослених, купаца, државе) о чијим 
дугорочним интересима предузеће мора водити рачуна, 
превасходном хармонизацијом њихових интереса, долази до 
плурализма и комплексности циљева савременог корпоративног 
предузећа. Достизање постављених циљева у радикално измењеним 
и висококонкурентном тржишном окружењу, захтева формулисање 
стратегија, заснованих на подробној анализи макроекономског и 
микроекономског окружења, ресурса и других пословних 
потенцијала. При томе треба имати у виду да су идентификоване три 
фазе конкурентности неке земље и то: factor-driven, efficiency-driven 
и innovative-driven конкурентност. Свака земља треба да прође у 
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развоју од конкурентности засноване на снабдевености факторима 
производње, преко инвестиционо вођене конкурентности, базиране 
на ефикасности коришћења расположивих фактора производње до 
иновацијама вођене конкурентности. У савременим условима Србија 
не може да бира да ли ће се укључити у свет глобализоване 
економије односно европских интеграционих процеса и нових 
технолошких изазова. То значи да наставак реформи нема 
алтернативе. Међутим, Србија може и треба, пажљиво да  трасира 
стратешке координате свог привредног, технолошког и социо-
културног развоја, у складу са затеченим околностима и потребама 
будућих генерација. 
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УЛОГА МАРКЕТИНГА У ПОВЕЋАЊУ 
КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ 

 

MARKETING ROLE IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF 
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Сажетак: Без жеље да се занемаре или миноризују макроекономски, 
институционални, инфраструктурни или било који други фактори 
конкурентности, циљ овог рада је да стави акценат на сагледавање улоге 
маркетинга у повећању конкурентности привреде Србије. Један од начина 
заштите и јачања конкурентности је спровођење релационог маркетинга 
(Customer Relationship Marketing) и концепта управљања односима са 
потрошачем, (Customer Relationship Management), као ширег концепта који 
наглашава персонализовани сервис потрошача. Наиме, ниво конкурентности 
расте кроз веће инвестиције у маркетинг, тј. у знање о потребама и захтевима 
софистицираних потрошача, кроз разумевање и унапређење релативне 
конкурентске позиције, (нпр. преко ширине тржишног сегмента). Значајан 
допринос је дат и кроз процес кластеризације у Србији, пошто  кластеризација 
има за циљ, поред осталог, унапредење маркетинга и брендинг-а региона, као и 
појединих географских подручја,  јачање корпоративног бренда, заштиту 
географског порекла…али и јачање сва 4 инструмента маркетинг микса 
(производа, цене, промоције и дистрибуције). 
Кључне речи: маркетинг, бренд, конкурентност, кластери, релациони маркетинг, 
менаџмент односа са потрошачем. 
 
Abstract: Without wishing to ignore or minorize macroeconomic, institutional, 
infrastructural and any other factors of competitiveness, the goal of this work is to put 
the emphasis on understanding the role of marketing in increasing the competitiveness of 
Serbian economy. One of the ways to protect and strengthen the competitiveness is the 
implementation of relational marketing (Customer Relationship Marketing) and the 
concept of consumer relationship management (Customer Relationship Management), as 
a broader concept, which emphasizes the personalized service of consumers. 
Specifically, the level of competition increases through higher investment in marketing, 
ie. the knowledge of the needs and demands of sophisticated consumers, through 
understanding and improving the relative competitive position (eg. across the width of 
the market segment). A significant contribution is provided through the clustering 
process in Serbia, since clustering aims at, inter alia, improving marketing and branding 
a region as well as the different geographical areas, strengthening the corporate brand 
protection of geographical indications ... but also at strengthening all 4 instruments of 
the marketing mix (product , pricing, promotion and distribution). 
Key words: marketing, brand, competitiveness, clusters, Customer Relationship 
Marketing, Customer Relationship Management. 

                                                           
1 smilojevicposta@gmail.com; sonja.milojevic@bbs.edu.rs 
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УВОД 

 
 Циљ овог рада је анализа слабости које су евидентне код 
конвенционалне или “старе” стратегије конкурентности и покушај да 
се оне претворе у предности и шансе. Свакако, за овај рад је 
најбитнији маркетиншки аспект тих могућности. Сврха је да се 
применом “нове” конкурентске стратегије унапреди конкурентност 
привреде Републике Србије. Конкурентност је мерена и исказивана 
помоћу Индекса глобалне конкурентности - GCI (Global 
Competitiveness Index) али и преко Индекса пословне 
конкурентности – BCI (Business Competitiveness Index). Што се 
методологије тиче, углавном је била заступљена метода 
прикупљања секундарних података и систематски аналитички  
преглед референтне литературе, теоријских и практичних 
достигнућа из ове области. Како је хипотетичко полазиште било да 
се све слабости које су евидентиране због недостатака “старе”, тј. 
конвенционалне конкурентске стратегије могу претворити у шансе, 
користећи предности “нове” стратегије конкурентности, (а пре свега 
применом антиципативног и респонзивног маркетинга и 
менаџмента), посебна пажња је посвећена студијама случаја 
појединих кластера формираних од стране српских привредника. И 
полазна а и изведене хипотезе су углавном доказане тиме што су 
применом CRM концепта и Relation ship маркетинга превазиђене 
слабости појединачних предузећа, постигнут висок степен синергије, 
унапређен степен конкурентске предности појединих привредних 
субјеката а тиме је, преко увећања BCI повећан и GCI, односно 
поспешена је конкурентност целе српске привреде. 
 

КОНКУРЕНТСКА ПОЗИЦИЈА СРБИЈЕ У 2014. ГОДИНИ 
 

 Конкурентска позиција Србије у 2014. години према  
извештају Светског економског форума (СЕФ), [Танасковић, 
С.Ристић,Б.,2014.], је мерена и приказана преко Индекса глобалне 
конкурентности – ГЦИ (или ИГК, како се још означава). Према овом 
извештају (СЕФ-а) за 2014. годину, Србија је рангирана на 94. 
позицији на листи која обухвата 144 земље.  Студија коју је 
Фондација за развој економске науке (ФРЕН) урадила (као локални 
партнер СЕФ-а), показује да је у односу на претходну годину 
вредност ИГК за Србију повећана за 0,13, што је довело до 
позитивног померања ранга Србије за 7 позиција (са 101. на 94.место 
на листи). Три водеће земље   на овој  листи су Швајцарска,  
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Сингапур и САД. Имајући у виду комплексну  структуру индекса 
глобалне конкурентности, (ИГК-а), конкурентност коју он 
репрезентује бисмо могли грубо дефинисати као скуп институција, 
политика и чинилаца који одређују степен продуктивности земље. 
Нивоом конкурентности изражава се капацитет националне 
привреде да у средњорочном периоду генерише одрживи економски 
раст на постојећем нивоу развијености. [Танасковић, С.Ристић, Б., 
2013.]  
 

Табела 1.: Индекс глобалне конкурентности (2007-2014.) 
 

 Алба

- 
нија 

БиХ Хрва

тска 
Грчк

а 
Мађа

рска 
Маке

- 
дониј

а 

ЦГ Руму

-нија 
Србиј

а 
Слов

ач- 
ка 

Слов

е 
нија 

2007 3,48 3,55 4,20 4,08 4,35 3,73 3,91 3,97 3,78 4,45 4,48 
2008 3,55 3,56 4,22 4,11 4,22 3,87 4,11 4,10 3,90 4,40 4,50 
2009 3,72 5,35 4,03 4,04 4,22 3,95 4,16 4,11 3,77 4,31 4,55 
2010 3,94 3,70 4,04 4,99 4,33 4,02 4,36 4,16 3,84 4,25 4,42 
2011 4,06 3,83 4,08 3,92 4,36 4,05 4,27 4,08 3,88 4,19 4,30 
2012 3,91 3,93 4,04 3,86 4,30 4,04 4,14 4,07 3,87 4,14 4,34 
2013 3,85 4,032 4,13 3,93 4,25 4,14 4,20 4,13 3,77 4,10 4,25 

Izvor: WEF (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.) 
 
 Ако за репер узмемо 2010. годину, видећемо да се 
[http://www.sef.rs] од 16 транзиционих земаља централне и 
југоисточне Европе, Србија, налази на претпоследњем 15. месту, 
испред Босне и Херцеговине. Од 2008. године, која се поклапа са 
почетком финансијске кризе, Србија је изгубила своју позицију како 
апсолутно, тако и релативно. Србију су на листи претекле 
Македонија и Албанија, а БиХ је значајно смањила јаз, претећи да је 
и она престигне. Све ово указује  на неопходност предузимања свих 
могућих мера за подизање конкурентности, а погтову кад се зна да 
управо степен конкурентности представља оквир и подстицај 
инвестирања у Србији. 
 

КОНКУРЕНТНОСТ И КОНКУРЕНЦИЈА 
 

 Чињеница на коју се мора указати је евидентно и константно 
мешање појмова конкурентности и конкуренције [Танасковић, 
С.Ристић, Б., 2014.] и њихово неоправдано коришћење као синонима. 
Конкурентност је далеко свеобухватнији и комплекснији појам. 
Аспекти конкуренције улазе у прорачун само једног од укупно 
дванаест стубова конкурентности земље („Ефикасност тржишта 
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добара“). Подизање нивоа конкуренције између тржишних учесника 
и ceteris paribus (осталих једнаких услова) доводи до унапређења 
конкурентности земље, али супротно не мора баш увек да важи. 
Другим речима, конкуренција као тржишни феномен говори о 
интензитету надметања између тржишних учесника како на страни 
понуде тако и на страни тражње. Подстицање конкуренције на 
парцијалним тржиштима би требало да резултира нижим ценама, 
већим квалитетом и разноврсношћу производа и услуга као и 
учесталим иновацијама на страни понуде. Због свог позитивног 
дејства, заштита и подстицање конкуренције су теме од 
прворазредног значаја за све тржишне привреде. Управо из ових 
разлога СЕФ данас мери конкурентност не само преко GCI, већ и 
помоћу BCI, тј. индекса пословне конкурентности. 
 Концепт овог индекса конкурентности [Параушић, В., 2007] 
полази од става да су макроекономска и институционална 
стабилност потребан, али не и довољан услов, пошто обезбеђују 
амбијент за стварање богатства, али не и сам процес стварања 
богатства. Вредност се ствара на микроекономском нивоу, односно 
на нивоу предузећа у оквиру датог амбијента.  
 Дакле, микроекономске основе продуктивности и уједно 
критеријуми рангирања конкурентности националних економија 
јесу: 

• Квалитет пословног окружења и  
• Софистицираност операција и стратегија компанија. 

 Треба истаћи да су се по оба критеријума скоро све бивше YU 
републике, (а поготово Словенија и Хрватска) позиционирале далеко 
испред Србије.  
 Према неким ауторима [Ђуричин, Д., Петраковић, Д.,2003, п. 
31] “нова” конкурентност предузећа и националне економије 
представља пресек  адекватне стратегије и високе продуктивности. 
Традиционални извори конкурентске предности [Портер, М, 1986, п. 
38] данас су потпуно непоуздани и неодрживи, јер се извори 
конкурентске предности стално мењају. Стога је Србији по питању 
конкурентске стратегије у наредном периоду неопходан заокрет  тј. 
преусмеравање стратегије са јефтиних ресурса и економије обима, 
на купце и иновације. 
 Генерално, “нова” конкурентска стратегија би требало да све 
недостатке и слабости претходне стратегије претвори у предности.  
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СУЧЕЉАВАЊЕ СЛАБОСТИ КОНВЕНЦИОНАЛНЕ 
СТРАТЕГИЈЕ И ШАНСИ КОЈЕ ПРУЖА НОВА СТРАТЕГИЈА 

КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ 
 

Наиме, недостаци конвенционалне стратегије конкурентности могу 
се третирати и као шансе за будући раст. За овај рад је приоритетно 
анализирање/сучељавање следећих модела конвенционалне 
стратегије [Fairbanks M, Lindsay, S., 1997, п 19-20]:   

- неразумевање потрошача – шанса: веће инвестиције у 
маркетинг, тј. у знање о потребама и захтевима 
софистицираних потрошача (што се може спровести путем 
CRM стратегијског концепта);  

- Игнорисање релативне конкурентске позиције-шанса: 
разумевање и унапређење исте кроз процену извора 
конкурентности (то могу бити ниски трошкови или висок 
ниво диференцирања), кроз стратегијску ширину (ширина 
тржишног сегмента/ делатности), и избор технологије 
(лидерска или следбеничка технологија); 

- низак ниво међукомпанијске сарадње - шанса: унапређење ове 
сарадње кроз кластере (што би, као посебним шансама, 
требало бити пропраћено и доношењем закона о удруживању 
правних лица, како би се подстакло формирање кластера; али 
и  бржим доношењем нових закона у свим секторима; 

- висок ниво патернализма - шанса: контрола стратегијских 
полуга бизниса и спречавање гушења интерних извора 
конкурентности  (један од начина заштите и јачања 
конкурентности је и брендирање, у сваком смислу: региона, 
географских подручја, јачање корпоративног бренда, заштита 
географског порекла…).  

 
 Сврха свих ових напора за раст конкурентности (и одрживи 
привредни развој) јесте чињеница да би предност требало дати 
измени профила привреде, односно дугорочном концепту јачања 
продуктивности домаћих произвођача, што је директно условљено 
већим инвестицијама, односно креирањем привредног амбијента 
привлачног за страни капитал.  Ово је наглашено тим више, када се 
зна да стварање успешне предузетничке класе, повећање производње 
и отварање нових радних места у Србији, значајно ограничавају 
високе каматне стопе и неповољни општи услови кредитирања, 
који су далеко неповољнији него у земљама окружења. Стога 
оправдано постоји бојазан да предузетнички сектор може више и 
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боље да напредује. Неопходно је спровести и завршетак процеса 
приватизације привреде. 
 

CRM СТРАТЕГИЈСКИ КОНЦЕПТ КАО НАЧИН 
УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ 

 
 Како је већ наглашено, креирање пословних стратегија и 
квалитет пословног окружења битни су предуслови за јачање 
конкурентности привреде. Унапређење конкурентности Србије треба 
тражити у померању фокуса на микроекономски ниво доношења 
пословних одлука, као и у прихватању нове филозофије 
привређивања – стратегијском управљању и иновативности. Један од 
начина којима се може значајно утицати на подизање нивоа 
конкурентности је развој концепта CRM (Customer Relationship 
Management).  CRM стратегија је супротност/иновативност у односу 
на трансакциони маркетинг који је усмерен на далеко нижи циљ, а то 
је сама трансакција. CRM или управљање односима са потрошачем 
представља релативно млад концепт, који се све више развија 
захваљујући променама у менаџменту, стратегијском пословном 
планирању и персонализованом сервису потрошача. У савременој 
тржишној привреди, паралелно са развојем рачунарске технологије, 
интернета и софтвера за креирање база података, приоритет 
пословне активности постаје двосмерна комуникација предузећа и 
потрошача производа или корисника услуг [Домазет, И., 2007]. 
 Истраживање спроведено током 2006. године у ЕУ [ибид] је 
потврдило да фирме које немају развијен CRM цонцепт у просеку 
изгубе 50% својих клијената сваких пет година, (око 65% од свих 
изгубљених клијената је отишло због лоше услуге и комуникације), а 
трошкови придобијања новог клијента су пет пута виши него 
трошкови задржавања старог. Док фирме које имају развијен CRM 
цонцепт расту скоро 60% брже од конкуренције која нема развијен 
CRM, проширују тржиште за 6% годишње, наплаћују 10% више за 
своје производе. Повећање оданости клијената за 5% може да 
резултира у повећању профитабилности од 25%-85%. Ово је 
условљено тиме што [Милосављевић, М., Маричић, Б.,Глигоријевић, 
Б., 2004] CRM инсистира на успостављању и одржавању контакта са 
сваким појединим купцем, односно на стварању, одржавању и 
развијању дугорочних односа са потрошачима. 
 Customer Relationship Management концепт треба разликовати 
од релатионсхип маркетинга, (Customer Relationship marketing) иако 
су доста слични и доста се преклапају (и њихови акроними се 
поклапају). Оба концепта стављају нагласак на значај односа између 
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организације и њених купаца. [Домазет, И., 2007]. Али, док 
релатионсхип маркетинг у фокус ставља конкретне програме 
комуникација, програме лојалности, прилагођавање понуде и сл., 
дотле Customer Relationship Management (CRM), проблем 
дугорочних односа са потрошачима анализира много свеобухватније 
и дубље. Овај концепт обухвата све елементе успостављања, 
одржавања и унапређивања дугорочних односа са 
потрошачима/купцима преко идентификовања могућности стварања 
вредности кроз интеракцијске односе пословне организације и 
купаца, уз реално сагледавање њихових потреба. Кључ успеха је 
схватање конкурентске предности која истовремено ствара (и 
уравнотежује) вредност и за компанију и за купце, па самим тим и за 
све стакехолдере. Дакле, CRM концепт представља веома битан 
сегмент стратешког планирања који се мора посматрати у контексту 
маркетиншког и промотивног микса, с једне стране, али и као 
посебног сегмента интегрисаних маркетиншких комуникација. 
Велика грешка коју [Salls, M.,2003.] маркетари чине је што се они 
често руководе искључиво принципом ”4P” (Produkt, Place, Price, 
Promotion), а запостављају улогу стратега који треба да помогне 
генералном менаџеру да, користећи CRM концепт, управља 
организацијом у смеру стратешког функционалног импакта, односно 
целине.  
 

КЛАСТЕРИ КАО НАЧИН УНАПРЕЂЕЊА 
КОНКУРЕНТНОСТИ 

 
 Низак ниво међукомпанијске сарадње треба превазилазити 
концептом кластеризације, за који се сматра да је постао централна 
идеја конкурентности и економског развоја националних економија. 
Шта више, савремена глобална тржишта почивају управо на овој 
новој парадигми повезаности. Портер је кластере представио као 
основу „нове конкурентске економије“, наглашавајући њихов значај 
за повећање конкурентности предузећа на домаћем и међународном 
тржишту. Он их дефинише као „географске концентрације 
медусобно повезаних компанија, специјализованих добављача, 
давалаца услуга, фирми из сродних делатности, и са њима повезаних 
релевантних институција (универзитети, агенције за стандардизацију 
и струковна удружења) које у одређеним областима међусобно 
конкуришу, али и сарађују“. [Портер, 1998, с. 77-78.]. 
 Сам Назив ”кластер” потиче од енглеске реци „clusters”, 
(свежањ, скуп, грозд, група).  Овај тренд удруживања предузећа је 
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одавно познат у свету (и то далеко пре него што је сам термин и 
почео да се користи у том значењу).  
 Кластери се могу дефинисати и као систем међусобно 
повезаних фирми и институција које су, узете као целина,веће него 
што би био збир делова, чиме доказују ефекат синергије. Мада их 
повезују заједничке карактеристике и комплементарност, за које је 
чланство у групи важан елемент њихове појединачне 
конкурентности [Mићић, В., 2010], не сме се пренебрегнути 
чињеница да строго дефинисање кластера у оквиру једне привредне 
делатности може бити погубно са аспекта конкурентности, (јер 
означити једну једину делатност као кластер, значило би превиђање 
међусекторских веза које снажно утичу на конкурентност). 

 
ПРОЦЕС КЛАСТЕРИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ 

 
 Не може се оспорити да је Србија почела прилично да ради на 
самој кластеризацији о чему говори и велики број регистрованих 
кластера. Ипак, овај концепт споро бива прихваћен од српске 
индустрије и испољава недостатке. И поред бројних предности које 
доносе кластери, код нас није учињено довољно да се њихов развој 
подстакне институционално, на нивоу државе, региона и локалне 
управе. Општа је оцена да у потпуности правих форми кластера у 
привреди Србије још увек нема и да су они почели да се развијају  
тек од 2005. године, у оквиру „Стратегије развоја иновативних и 
конкурентних малих и средњих предузеца у периоду 2008-2013“ 
[ибид, стр.71]. Такође је општа оцена да би формирање и развој 
кластера, а пре свега  индустријских кластера, у Србији требало што 
пре прихватити и подстаћи пошто су потребе за њима 
недвосмислено јасне. Њима би се могла унапредити конкурентност 
индустрије на домаћој и међународној сцени путем раста 
продуктивности, иновативности и оснивања нових предузећа, што би 
се у крајњем одразило на остварење битних циљева, попут раста 
производње, извоза и запослености што, са друге стране, представља 
један од амбијенталних услова за привлачење страних инвестиција.  
 Како је кластер дугорочан и сложен пројекат, њему би 
требало да претходе комплексни истраживачки и планско-развојни 
подухвати који откривају оправданост и могућност њиховог 
дугорочног развоја. Полазеци од тога, поставља се веома важно 
питање: у којим областима и гранама индустрије треба лоцирати 
кластере? Одговор на то питање зависи од расположивих ресурса, од 
изабраних праваца развоја индустрије, техничко-технолошких 
могућности, могућности пенетрације  на регионално или 



 359

међународно тржиште, могућности пласмана робе и услуга и сл. 
Битно је и повезивање предузећа у извозне кластере, који су се 
показали успешном стратегијом за повећање конкурентности у 
међународној пракси. 
 Реално су највеће могућности развоја кластера у 
аутомобилској, машинској и металопрерадивачкој индустрији, као и 
прехрамбеној индустрији и агроиндустријском комплексу. Такође,  
постоји велика могућност формирања кластера и у електронској, ИТ 
и телекомуникационој индустрији, затим у фармацеутској, 
дрвнопрерадивачкој и индустрији рециклаже. Развој кластера може 
обезбедити и услове за СДИ (стране директне инвестиције) као и 
простор за дислоцирање различитих активности мултинационалних 
компанија. У неким високо-технолошким индустријама, као што су 
електроника и производња електричних и оптичких уређаја, могуће 
је на основу ниских цена рада привући финалне фазе монтаже. 
Дислоцирање неких делова производње ће бити поспешено 
чињеницом да се унутар кластера могу обезбедити добро развијене 
локалне испоруке, квалификована радна снага, или добро развијен 
техничко-технолошки кадар. 
 

ПРИМЕРИ ПОТВРЂИВАЊА УЛОГЕ МАРКЕТИНГАУ 
ЈАЧАЊУ КОНКУРЕНТНОСТИ 

 
 Формирање индустријских кластера састављених од партнера 
који уједињују ресурсе, има за циљ стварање, одржавање и 
повећавање конкурентске способности. Кластер омогућава 
економичније пословање чланицама кроз погодности које пружа 
економија (јефтинији маркетинг, заједничка набавка, попусти, 
посебни уговори, итд.). Индустријски кластери повећавају 
продуктивност фирми и групација у свом сатаву, и тиме утичу на 
стварање додатне вредности [ибид].  
 Што се тиче индустрије, највиши ниво развоја кластеризације 
достигао је „Аутомобилски кластер Србије“ (AC Serbia) [Каталог 
кластера у Србији, 2012]. Рад Аутомобилског кластера Србије 
подржан  је од стране Владе Републике Србије, ГИЗ (Немачка 
организација за техничку сарадњу), UNIDO (Организација 
Уједињених нација за индустријски развој), USAID (Америчка 
агенција за међународни развој), СИЕПА (Агенција за страна 
улагања и промоцију извоза) и НАРР (Национална агенција за 
регионални развој). 
 “AC Serbia” има 45 чланица, од којих су 42 компаније и три 
научно-истраживачке и образовне институције. Мисија “AC Serbia” 
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је повезивање и умрежавање привреде, научних, развојних и јавних 
институција ради лакшег остварења синергије, покретања 
заједничких развојних пројеката, достизања захтеваног нивоа 
квалитета и стварања препознатљивог бренда који ће допринети 
јачању конкурентности чланица на међународном плану. 
 Његова примарна визија је да “AC Serbia” као центар 
умрежених произвођача аутоделова и опреме постане део 
међународних добављачких ланаца (ширење тржишта), повећање 
конкурентности чланица, остварење дугорочне профитне и 
унапређење економске позиције целог сектора. 
 Пошто  кластеризација има за циљ и унапредење маркетинга 
као и брендинга  региона [Стратегија развоја кластера (2008), ] 
кроз  утврдивање захтева окружења и прилагођавање кластера тим 
захтевима, промовисање кластера – производа, услуга, пратећих 
сервиса, изградња дистрибуционих канала за извоз производа и 
услуга, стварање бренда региона, (“4П”),  покушаћемо да проверимо, 
(анализирајући неке од кластера), и компатибилност њихових 
циљева и доприноса које су они пружили фирмама и групацијама у 
свом саставу. Подаци су преузети из каталога кластера у Србији 
[Каталог кластера у Србији , 2012].  
 Примера ради, Кластер сирева “ ЈУГ”  кога  чине 17 правних 
субјеката са територије Топличког, Нишавског и Пиротског округа,  
је формиран са јасном визијом интегрисаног и одрживог развоја 
млекарског сектора на југу Србије. На овом подухвату удружили су 
се Град Ниш, општине Пирот и Прокупље и Регионална развојна 
агенција “Југ”. Реализација идеје је омогућена захваљујући 
бесповратним средствима ЕУ из програма ”Регионално друштвено-
економски програм развоја -РДЕПР 2”. [ибид].  
 Кластер “Шумадијски цвет” је основан са циљем да пружи  
подршку развоју сектора цвећарства у региону Шумадије и 
Поморавља. Такође помаже у дистрибуцији производа и набавци 
репроматеријала, као и у професионалној едукацији чланова 
кластера. У саставу кластера има преко 200 чланица. Кластер 
сарађује са великим бројем ино-партнера, уз чију помоћ извози цвеће 
и увози репроматеријал. Кластер је своје производе пласирао у 
околним земљама: Аустрији, Немачкој, В. Британији итд. Партнер је 
на неколико пројеката ЕУ и програма са страним партнерима, који се 
односе на социјалне и еколошке проблеме у локалним заједницама. 
Циљ кластера у наредном периоду је повећање производње и извоза, 
усавршавање технологије, заузимање лидерске позиције на тржишту 
цвећа у Србији и региону, као и повећана сарадња са партнерима на 
пројектима ЕУ и осталим конкурсним фондовима. Ово је пример за 
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случај слабости: игнорисање релативне конкурентске позиције и 
његово превођење у  шансу: разумевање и унапређење исте, кроз 
процену извора конкурентности. У овом случају се ишло на  
стратегијску ширину (ширина тржишног сегмента, ширина 
делатности) и избор технологије (лидерска или следбеничка 
технологија). 
 Следећи пример који бисмо могли навести је Кластер 
здравственог, велнес и спа туризма Србије (Wellness klaster). Ово је 
први кластер у овом сектору у Региону Београда али и Србији ван 
територије Аутономне покрајине Војводина. Кластер тренутно броји 
36 чланица које су лидери (у својој области)  у Србији, са 
референцама на домаћем и међународном тржишту, као што су: 
Институт за рехабилитацију Србије, Институт “Нишка Бања”, 
Специјална болница “Чигота”, Салон за масажу Додир-Београд 
(Савез слепих и слабовидих), Географски факултет Универзитета у 
Београду,Висока медицинска школа струковних студија “Милутин 
Миланковић”, Висока хотелијерска школа из Београда, Општине: 
Чајетина, Врњачка Бања, Младеновац, Обреновац, затим Регионална 
Агенција за развој и европске интеграције Београд, хотели, fitness 
салони  итд. Све ово говори о схватању потребе и локалних 
самоуправа и Високошколских организација али и других 
организација о синергетском ефекту сарадње и недвосмисленом 
императивном захтеву сарадње и повезивања. Као пример 
туристичких кластера може бити анализиран и  Дунавски 
туристички кластер “ИСТАР 21”  Нови Сад. Мисија му је креирање 
стратешког партнерства међу члановима кластера у циљу стварања 
аутентичног регионалног туристичког производа “ Подунављем 
кроз Србију”,  који ће се пласирати на домаћем и међународном 
тржишту, бити конкурентан и омогућити пораст туристичког 
промета и профита свих чланица. Квалитетан туристички производ, 
какав би регион Подунавља (као бренд) требало да буде, 
подразумева низ различитих, појединачних услуга које се 
јединствено нуде тржишту. Кластерским удруживањем ствара се 
позитивна конкурентска предност у односу на друге, подиже ниво 
квалитета услуга, учествује у иновацијама и едукацијама, омогућава 
заједничку промоцију као и подизање капацитета кластера да се 
реализују пројекти. Као пример брендирања региона би могли бити и 
Фонд Кластер здравственог туризма Војводине, Фонд Туристички 
Кластер Микрорегије Суботица-Палић и др. 
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ЗАКЉУЧАК 
 
 Може се оценити да је конкурентска позиција Србије и даље 
на прилично слабом нивоу, упркос томе што је у односу на 
претходну годину, вредност ИГК за Србију повећана што је довело 
до позитивног померања ранга Србије за 7 позиција. Да би се 
поспешио степен конкурентности, неопходне су инвестиције. Како је 
у Србији сопствено инвестирање доста тешко и скупо, неопходно је 
привући стране инвестиције. Може се закључити да је однос 
конкурентности и инвестиција двосмеран процес: већа 
конкурентност води већим инвестицијама које пак, због повећане 
стопе запослености (тј. мање стопе незапослености), повећавају ниво 
конкурентности и то кретање прелази у спиралну путању узлазног 
тренда. Све ово упућује на недвосмислен закључак да треба уложити 
све напоре да се мањкавости из досад примењиване стратегије 
конкурентности  преобрате у шансе. То даље имплицира да акценат 
треба ставити на софистицираност операција и стратегија компанија. 
Стога је Србији, по питању конкурентске стратегије, у наредном 
периоду неопходан заокрет  тј. преусмеравање стратегије са 
јефтиних ресурса и економије обима, на купце и иновације. Да би се 
превазишло неразумевање потрошача, неопходне су веће 
инвестиције у маркетинг, што се може спровести путем спровођења 
CRM  концепта као и цустомер релатион маркетинга. Такође, (један 
од начина заштите и јачања конкурентности је и брендирање, у 
сваком смислу (и региона, и географских подручја, јачање 
корпоративног бренда, заштита географског порекла…). Концепт 
кластеризације је такође дао веома позитивне резултате. Конкретан 
закључак је да нова конкурентска стратегија заиста успева да 
слабости конвенционалне конкурентске стратегије претвори у 
шансе, чиме су потврђене полазне хипотезе. 
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ОСНОВЕ СИСТЕМА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ И УТИЦАЈ НА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНЕ 
КОШТАЊА КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ 

ПРЕДУЗЕЋА 
 

THE BASICS OF THE SYSTEM OF VALUE ADDED TAX AND THE IMPACT 
ON THE FORMATION OF THE COST PRICE OF THE COMPANY AS A 

FACTOR OF COMPETITIVENESS 
 

Биљана Радовановић 
Београдска пословна школа, Београд, Србија1 

 
 

Абстракт: Рад је конципиран на сагледавању аспекта утицаја опорезивања и 
спровођења пореске теорије и пореске праксе уз помоћ фискалних погодности и 
фискалних механизама на подстицање предузетничког стила управљања и 
утицаја на финансијску позицију предузећа, што у крајњој линији утиче на 
конкурентност предузећа. 
Порез на додату вредност је порез који се не обрачунава на вредност коју је добру 
или услуги додао претходни учесник у циклусу, нити на вредност пореза који је у 
претходним фазама већ наплаћен. У томе је суштинска разлика између њега и 
кумулативног вишефазног пореза на промет. Утицај ПДВ на финансијску 
позицију предузећа је евидентан. Утицај пореза на финансијску позицију 
предузећа сагледаћемо управо кроз порез на додату вредност који у многоме 
утиче не само на форимирање цене коштања, већ може утицати на кретање 
новчаних токова у предузећу и ликвидност предузећа. То у крајњој линији утиже 
на конкурентност позиције предузећа на тржишту. 
У раду се најпре дефинише појам пореза на додату вредност, његови појавни 
облици, пореске основице, а као крајњи резултат утицај на формирање цене 
коштања и на финансијску позицију предузећа. 
Кључне речи: порез на додату вредност, цена коштања, конкурентност 
 
Abstract: This paper relies on the understanding of the aspect of the impact of taxation 
and the implementation of tax theory and tax practices by means of fiscal benefits and 
fiscal mechanisms to encourage entrepreneurial management style and the impact on the 
financial position of the company, which ultimately affects the competitiveness of 
companies. 
Value added tax is a tax that is not calculated on the value of the goods or services that 
are added by the previous participant in the cycle, nor on the value of the taxes which 
are already levied in the previous stages. That is the essential difference between it and 
the cumulative multiphase turnover tax. The impact of VAT on the financial position of 
the company is evident. The impact of the tax on the financial position of the company 
will be examined precisely through the value added tax which greatly affects not only the 
formation of the cost price, but it may also affect the movement of cash flows of the 
company and the company's liquidity. This ultimately affects the competitive position of 
companies in the market. 
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The paper primarily defines the concept of value added tax, its forms, tax base, and as a 
final result, the influence on the formation of the cost price and the financial position of 
the company. 
Кеy words: value added tax, cost price, competitiveness 

 
1. ПОЈАМ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 
Порез на додату вредност представља општи пореза на 

потрошњу у савременом свету. 1954. године у Француској је под 
утицајем професора Лореа, кумулативни свефазни порез на промет 
замењен некумулативним свефазним порезом, названим порез на 
додату вредност.  

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа на успоруку 
добара и пружање услуга у свим фазама производње и промета 
добара и услуга, као и на увоз добара, уколико то Законом није 
другачије прописано. Обрачунава се и плаћа на начин да се у свакој 
фази опорезује само износ додате вредности која се оствари у тој 
фази производног односно прометног циклуса.  Додата вредност се 
може представити и на други начин, као разлика између вредности 
аутпута и вредности инпута. Порез на додату вредност је порез који 
се не обрачунава на вредност коју је добру или услуги додао 
претходни учесник у циклусу, нити на вредност пореза који је у 
претходним фазама већ наплаћен. У томе је суштинска разлика 
између њега и кумулативног вишефазног пореза на промет. На 
препоруку тзв. нојмарковог комитета Европска заједница је 1967. 
године својом I Директивом прописала порез на додату вредност као 
обавезан облик пореза на промет у свим земљама чланицама. 

У Србији овај порез је уведен 1. јануара 2005. године и 
дефинисан је Законом о порезу на додату вредност. Порез на додату 
вредност је заменио опорезивање промета производа једнофазним 
порезом на промет производа и услуга који се наплаћивао у 
малопродаји. Битно је напоменути да се у складу са Резолуцијом 
1244 Света безбедности ОУН српски порез на додату вредност не 
примењује на делу територије Аутномне покрајине Косова и 
Метохије. Закон о порезу на додату вредност је мењан 2007. године, 
а септембра 2012. предложене су и најзначајније измене Закона о 
порезу на додату вредност од његовог увођења у порески систем 
Србије, које су и усвојене и примењују се од 01. октобра 2012. 

Порез на додату вредност је и добио назив по томе што га 
сваки учесник циклуса производње и промета плаћа само на 
вредност коју је он додао у том циклусу. Полазећи од ове 
дефиниције за порез на додату вредност се може рећи да је и он у 
суштини својеврстан облик пореза на промет, односно нето – 
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свефазни порез на потрошњу . Отуда потиче основна разлика између 
класичног пореза на промет и пореза на додату вредност, зато што се 
порез на промет обрачунава и наплаћује само у једној фази и то у 
крајњем промету, док је порез на додату вредност свефазни и 
обрачунава се и наплаћује у свим фазама производног или прометног 
циклуса.  

Порез на додату вредност је неутралан за пореског обвезника, 
јер порез садржан у примљеним рачунима за испоручене производе 
и услуге које су му испоставили други пореки обвезници (претходни 
порез) има право да одбије од своје пореске обавезе.2 

Најзначајније карактеристика пореза на додату вредност су3: 
• Порез на додату вредност је општи порез, 
• Порез на додату вредност је синтетички порез, 
• Порез на додату вредност је редовни порез, 
• Порез на додату вредност је посредни порез, 
• Порез на додату вредност се убраја у групу општих 

пореза на потрошњу, 
• Порез на додату вредност је свефазни порез на промет и 
• Порез на додату вредност је нето (некумулативни) 

свефазни порез на промет. 
Такође, требало би навести и неутралност пореза на додату 

вредност као једне од битих карактеристика зато што се врши 
преваљивање на крајњег потрошача. Другим речима, порез на додату 
вредност у улазним рачунима предузетника није трошак јер он врши 
преваљивање пореза на крајњег потрошача који га плаћа. 

У следећој Табели бр1 приказан је обрачуна и функционисање 
пореза на додату вредност, где се јасно може уочити да у систему 
пореза на додату вредност у свакој фази производње и промета сваки 
обвезник плаћа порез само на део вредности коју је додао у својој 
фази производно прометног циклуса. 

Додата вредност је према томе разлика између вредности 
аутпута и вредности инпута.4 

 

                                                 
2 Петковић, З., Пореско књиговодство и евиденција, БПШ-ВШСС, Београд, 2012. 
стр. 114. 
3 Врањеш, М., Финансијско право, Фискални систем у Србији, Завод за уџбенике, 
Београд, 2011, стр. 139. 
4 Economic Annals, January 2004 – March 2004, p. 160 
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Табела 1.: Пример обрачуна пореза на додату вредност 

Набавна 
цена  
робе  
од 

добављача 

ПДВ у 
фактури 

добављача 

Рачун 
добављача 

Наша 
додата 

вредност 

Наша  
продајна 
цена без 
пореза 

Обрачун 
нашег  
ПДВ 

Наша 
продајна  

цена 
са ПДВ 

Наша 
обавеза 
плаћања 

ПДВ 

1 2 (20%)  3 (1+2) 4 5 (1+4) 6 (5+20%) 7 (5+6) 8 (6-2) 

1.000,00 200,00 1.200,00 100,00 1.100,00 220,00 1.320,00 20,00 

  
1.1. ОБЛИЦИ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 
Облици пореза на додату вредност као изузетно битне 

фискалне варијабле једне савремене економије су различити. Како у 
литератури тако и у пракси најзначајније су оне поделе које за 
критеријум узимају5:  

• начин утврђивања додате вредности и  
• порески третман набавки основих средстава. 
• Са аспекта начина утврђивања додате вредности, могуће 

је разликовати порез на додату вредност заснован на6: 
• директној методи и 
• индиректној методи. 

Уз помоћ директна методе одређује се додата вредност, 
односно пореска основица. Постоје два начина одређивања ове 
методе и то сабирањем свих елемената цене које формирају ту 
вредност (зараде, добит, камате, ауторске накнаде, закупнина) и 
примењена је први пут 1967. године у држави Мичиген и 
одузимањем укупне вредности обвезникових набавки од укупне 
вредности испорука добара и пружених услуга. Обе варијанте у 
пракси се ретко користе, прва због тешкоће утврђивања појединих 
елемената цене у свакој од прометних циклуса, а друга због 
проблема око обрачунавања додате вредности када се роба држи на 
залихама, при сезонским флуктуацијама у ценама залиха и због 
других практичних разлога.  

Индиректна метода за разлику од директне не утврђује додату 
вредност, већ одмах израчунава пореску обавезу пореског обвезника. 
Врши се обрачун пореза на додату вредност на испоруку добара и на 
пружање својих услуга у одређеном пореском периоду, а затим 
порески дужник има право да од тога износа пореза одбије порез 
који су му у истом пореском периоду добављачи исказали у 
                                                 
5 Поповић, Д., Пореско право, Правни факултет, Београд, 2011. стр. 396. 
6 Исто. 
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фактурама – порез који је платио кроз набавну вредност, тзв. 
претходни порез. Ова се метода назива и методом фактуре или 
метода пореског кредита. Индиректна метода доприноси смањењу 
пореске евазије. Порески обвезник ће остварити право на кредит за 
порез плаћен на набављену робу ако прикаже фактуру у којој је 
добављач исказао порез на додату вредност.  Ако добављач пропусти 
да обрачуна порез при испоруци, продавац ће морати да плати 
целокупан износ пореза на своју испоруку, без могућности да одбије 
порез који је требало да терети његов инпут. Пошто закључујемо да 
су ставови учесника супротсављени и да је међусобна контрола 
повећана то доводи до ефикасније наплате пореза. Пореске власти 
помоћу фактура спроводе унакрсну контролу. 

Директна метода има својих недостатака који се огледају у 
обрачуну пореза у временском периоду од годину дана, док 
индиректна метода превазилази овај проблем и омогућава напалату 
пореза на додату вредносту у краћем временском периоду.  

Са аспекта како се третирају набавке основих средстава, 
могуће је разликовати7: 

• потрошни тип пореза на додату вредност, 
• доходни тип пореза на додату вредност и 
• тип бруто пореза на додату вредност. 

Код потрошног типа порез на додату вредност порески 
обвезник који је набавио основно срество у одређеном пореском 
периоду има право да од ПДВ-а који дугује на испоруке добара или 
на пружање услуга у том пореско периоду у целости одбије порез 
који му је испоручилац тог основног средства обрачунао на набавну 
цену.  

Код доходног типа пореза на додату вредност, право на 
одбитак пореза који је обрачунао испоручилац основног средства у 
пореском периоду у којем је извршена набавка ограничено је на део 
пореза који одговара амортизацији, док преостали део пореза може 
сразмерно одбијати у годинама које следе до краја периода 
амортизације тог основног средства. 

Тип бруто пореза на додату вредност има своје недостатке и 
није популаран у пракси јер дестимулативно делује на инвестирање. 
Не подразумева одбијање пореза плаћеног при набавци опреме, па се 
инвестиције у основна средства опорезују два пута и то први пут 
када се основно средства прибави и други пут када се роба која се 
производи уз помоћ тог основног средства продаје потрошачима.   

                                                 
7 Исто. 
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1.1.1. Основна начела пореза на додату вредност 
 
Посматрањем места опорезивања добара и услуга разликујемо 

две основна начела пореза на додату вредност, и то: 
• Начело порекла и 
• Начело одредишта или начело дестинације. 

Начело порекла подразумева да се на сва произведена добра и 
пружене услуге у земљи пореза на додату вредност обрачунава и 
наплаћује без обзира да ли се конзумирају у земљи или се извозе. 
Што би према овом начелу значило да се добра која се увозе у земљу 
и у њој реализују не подлежу опорезивњу у тој земљи. 

Начело одредишта или начело дестинације подразумева 
опорезивање добара и услуга за сва добра у месту где се троше без 
обзира да ли су или не произведена у земљи, односно увезена. Тако 
се омогућава равноправност добара произведених у земљи и оних 
који су увезени што свакако има позитивне последице на 
равноправност свих учесника на домаћем тржишту. Ту се може 
запазити функција пореза на додату вредност којом се утиче на 
конкурентност на тржишту тиме што примењује исту стопу на 
домаћу и увезену робу. 

 
1.2. ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ 

ВРЕДНОСТ 
 
Предмет опорезивања пореза на додату вредност је дефинисан 

и Законом о презу на додату вредност, Члан 3, и гласи8: 
• Испорука добара и пружања услуга (промет добара и услуга) 

које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у 
оквиру обављања делатности; да би нека испорука добара и 
услуга била предмет опорезивања потребно је да су испуњени 
следећи услови: 
� Да је извршена испорука добара или пружена услуга, 
� Да је испоруку добара или пружање услуга извршио 

обвезник пореза на додату вредност, 
� Да је промет извршен у Републици Србији и 
� Да је промет извршен уз накнакду и да је промет извршен 

у оквиру обављања делатности. 
� Увоз добара у Републику Србију. 
Промет добара у смислу Закона о порезу на додату вредност је 

пренос права располагања на телесним стварима лицу које тим 

                                                 
8http://www.poreskauprava.gov.rs/pdv/zakon.pdf  пристуљено 26.03.2013. 15:02 
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добрима може располагати као валасник, ако законом није другачије 
одређено. Добрима се сматрају и вода, електрична енергија, гас и 
топлотна енергија. 

Прометом услуга сматра се9: 
• Пренос и  уступање ауторских права, патената, лиценци, 

заштитних знакова, као и других права интелектуалне 
својине, 

• Пружање услуга уз накнаду на осонву прописа 
државних органа, органа територијалне аутономије или 
локалне самоуправе, 

• Предаја добара произведених или саставњених по 
налогу наручиоца, од материјала наручиоца, 

• Размена услуга за добра или услуге, 
• Предаја јела и пића за конзумацију на лицу места и 
• Уступање других удела или права. 

Прометом добара и услуга у смислу Закона о порезу на додату 
вредност не сматра се: 

• Пренос целокупне или дела имовине, са или без 
накнаде, или као улог, ако је стицалац порески обвезник 
или тим преносом постане порески обвезник и ако 
продужи да обавља исту делатност, 

• Замена добара у гарантном року, 
• Бесплатно давање пословних узорака у уобичајеним 

количинама за ту намену купцима или будућим 
купцима, 

• Давање поклона мање вредности, ако се дају повремено 
различитим лицима и 

Увоз је сваки унос добара у царинско подручје Републике. 
Увоз добара представља унос робе у царинско подручје Србије 
према Законом. Код увоза робе посебно би требало обратити пажњу 
која ће држава вршити опорезивање порезом на додату вредност 
како не би дошло до неопорезивања или двоструког опорезивања. 
Тако је могуће да опорезивање порезом на додату вредност врши 
земља порекла или земља одредишта у којој ће се реализовати 
производња.   

 

                                                 
9 http://www.poreskauprava.gov.rs/pdv/zakon.pdf  пристуљено 26.03.2013. 15:02 
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1.3. ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК И ПОРЕСКИ ДУЖНИК 
 
Овде је јако битно разликовати два појма порески обвезник и 

порески дужник, што и Закон  дефинише.  
Порески обвезник пореза на додату вредност је лице које 

самостално обавља промет добара и услуга или увоз робе, у оквиру 
своје делатности. А, делатност је трајна активност произвођача, 
трговца или пружаоца услуга у циљу остварења прихода, 
укључујући и делатност експлоатације природних богатстава, 
пољопривреде, шумарства и самосталних занимања. Порески 
обвезник пореза на додату вредност је увек порески дужник, али 
порески дужник не мора бити и обвезник пореза на додату вредност. 
Обвезник пореза на додату вредност је произвођач, трговина на 
велико и мало, пружалац услуге, увозник, предузетник, смосталне 
трговинске радње, угоститељске радње, самосталне професионалне 
делатности и друга лица.  

Порески дужник према Закона о порезу на додату вредност је: 
• Обвезник из чланова 8. и 9. Закона о порезу на додату 

вредност, 
• Порески пуномоћник кога одереди страно лице које у 

Републици нема седиште ни сталну пословну јединицу, 
а које обавља промет добара и услуга у Републици, 

• Прималац добара и услуга, ако страно лице не одреди 
пуномоћника, 

• Лице које у рачуну или другом документу који служи 
као рачун искаже порез на додату вредност, а у складу 
са овим законом није дужан да обрачуна  и плаћа исти и 

• Лице које увози добро. 
Оно што је битно напоменути да порески обвезник и други 

порески дужници пореза на додату вредност могу бити стални и 
повремени.  

Стални предузетници су правна или физичка лица која 
самостално и дугорочно обављају своју делатност ради остварења 
добити.  

Повремени представљају изузетке од сталних и они су: лице 
које увози добра у земљу, лице које извози добра ако не неплати у 
складу са прописима јер је иначе извозник ослобођен плаћања пореза 
на додату вредност и други. 
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1.4. МЕСТО ИСПОРКЕ ДОБАРА, ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И УВОЗ 
ДОБАРА 

 
Дефинисање места испоруке добара, пружања услуге и увоза 

добара је од изузетног значаја због самог настанка обавезе 
опорезивања пореза на додату вредност, што је дефинисано Законом, 
јер и при свим осталим испуњеним условима може доћи до 
неопорезивог промета ако је извршен ван територије Републике. 

Место промета добара је место10: 
• У којем се добро налази у тренутку слања или превоза 

до примаоца или по његовом налогу, до трећег лица, ако 
добро шаље или превози испоручилац, прималац или 
треће лице, 

• Уградње или монтаже добра, ако се оно уграђује или 
монтира од стране испоручиоца или по његовом налогу, 

• У којем се добро налази у тренутку испоруке, ако се 
добро испоручује без отпреме, односно превоза и 

• Пријема воде, електричне енергије гаса и топлотне 
енергије. 

Место промета услуга је место у којем пружалац услуга 
обавља своју делатност. Ако се промет услуга врши преко пословне 
јединице, местом промета услуга сматра се место пословне јединице. 
Као и изузеци који су дефинисани Законом о порзу на додату 
вредност, а прописани су Чланом 12.  

Према изменама и допунама закона о порезу на додату 
вредност из октобра 2012. дефинише се да се према месту примаоца 
услуге опорезују и услуге давања информација телефоном или на 
друге начине, одобравње приступа мрежи природног гаса и мрежи за 
пренос електричне енергије. Предвиђа се да ће се посебним 
правилником дефинисати шта се сматра услугама пруженим 
електронским путем. За промет добара и услуга унутар слободне 
зоне и за промет добара која су у поступку царинског складиштења 
уводи се пореско ослобађање са правом на одбитак претходног 
пореза за промет добара и услуга.11   

Место увоза добара је место у којем је увезено добро унето у 
царинско подручје Републике Србије. 

                                                 
10 http://www.poreskauprava.gov.rs/pdv/zakon.pdf  пристуљено 26.03.2013. 15:02 
11http://www.kpmg.com/RS/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Tax%20Alerts/D
ocuments/2012/PoreskeVesti/2012_oktobar_KPMG_Poreske%20vesti_%20Usvojene%2
0izmene%20i%20dopune%20zokona%20o%20PDV-u.PDF приступљено 26.03.2013. 
11:58 
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1.5. ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ПРУЖАЊА УСЛУГА И 
УВОЗА ДОБАРА И НАСТАНКА ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 
Поред одређивања места настанка обавеза за опорезивање 

пореза на додату вредност, битно је одредити и време што такође 
Закон тачно одређује, а што је свакако битно да познаје сваки 
власник, послодавац, предузетник или било који други обвезник који 
дође у сусрет са обавезом плаћања пореза на додату вредност. 

Закон полази од VI директиве, која дефинише наплатив 
догађај, чијим дешавњем пореза постаје наплатив јер пореске власти 
тада стичу право да од обвезника, односно другог пореског дужника, 
захтевају порез иако доспелост наплат наступа тек касније, у року од 
10 дана по истеку пореског периода.12 

Промет добара настаје даном13: 
• Отпочињања слања или превоза добара примаоцу или 

трећем лицу, по његовом налогу, ако добра шаље или 
превози испоручилац, прималц или теће лице, по 
њиховом налогу, 

• Преузимање добара од стране примаоца у случају 
уградње или монтаже добара од стране испоручиоца или 
по његовом налогу, трећег лица, 

• Преноса права располагања на добрима примаоцу, ако 
се добро испоручује без отпреме, односно превоза и 

• Очитавања стања примљене воде, електричне енергије, 
гаса и топлотне енергије које врши исопручилац у циљу 
обрачуна потрошње. 

• Услуга се сматра пруженом даном када је14: 
• Завршено појединачно пружање услуге и 
• Престао правни однос који је основ пружања услуге у 

случају пружања временски ограничених или 
неограничених услуга. 

Ако се за пружање услуга издају периодични рачуни, промет 
услуга сматра се извршеним последњег дана периода за који се 
издаје рачун. 

Такође, уведено је да промет услуга без накнаде буде 
опорезив само ако се врши за личне потребе оснивача, запослених и 
других лица, односно у непословне сврхе. Услуга пружена без 

                                                 
12 Врањеш, М., Финансијско право, Фискални систем у Србији, Завод за уџбенике, 
Београд, 2011, стр. 149. 
13 http://www.poreskauprava.gov.rs/pdv/zakon.pdf  пристуљено 26.03.2013. 15:02 
14 Исто. 
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накнаде у пословне сврхе обвезника више није опорезива ПДВ. Овде 
се врши услађивање са одредбом ПДВ Директиве Европске Уније.15 

Настанак пореске обавезе код увоза добра је16: 
• Дан промета добара и 
• Дан настанка обавезе плаћања цариснког дуга, а ако те 

обавеза нема – дан у којем би настала обавеза плаћања 
тог дуга. Дан промета добара из увоза одређен је као дан 
када је добро унето у царинско подручје Србије. Дан 
настанка обавеза плаћања цариснког дуга одређује 
Закон о царини. 

Одредити моменат у коме настаје пореска обавеза је 
вишеструк и значајан јер је то: 

• Моменат у којем је порески обвезник дужан да изда 
рачун за извршени промет добара и услуга, 

• Порески период у које порески обвезник приказује 
опорезиви промет у пореској пријави и утврђује висину 
пореске обавезе, 

• Моменат у којем настаје право примаоца добара и 
услуга на одбитак претходног пореза и  

• Моменат у којем порез мора бити плаћен. 
Пореска обавеза настаје даном када се најраније изврши једна 

од следећих радњи17: 
• Промет добара и услуга, 
• Наплата, ако је накнада или део накнаде наплаћен пре 

промета добара и услуга,  
• Настанак обаваезе плаћања царинског дуга,код увоза 

добара, а ако те обавезе нема, даном у којем би настала 
обавеза плаћања тог дуга. 
 

1.6. ПОРЕСКА ОСНОВИЦА 
 
Пореска основица представља базу или износ на који се 

примењује одређена пореска стопа из чега се добија износ пореза 
који је потребно платити. Разликују се пореске основице по 
количине и оне које се изражавају мерним јединицама, пореска 
                                                 
15http://www.kpmg.com/RS/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Tax%20Alerts/D
ocuments/2012/PoreskeVesti/2012_oktobar_KPMG_Poreske%20vesti_%20Usvojene%2
0izmene%20i%20dopune%20zokona%20o%20PDV-u.PDF приступљено 26.03.2013. 
11:58 
16 Врањеш, М., Финансијско право, Фискални систем у Србији, Завод за уџбенике, 
Београд, 2011, стр. 151. 
17 http://www.poreskauprava.gov.rs/pdv/zakon.pdf  пристуљено 26.03.2013. 15:02 
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основице по вредности и утврђују се на основу пореског предмета и 
изражавају у новцу, паушалана пореска основица утврђује се тако 
што се води рачуна само о појединим елементима везаним за 
порески објекат и стварна пореска основица која се утврђује тако 
што се директно истражује велики број елемената који су релевантни 
за утврђивање пореске основице пореског предмета. 

Пореска основица пореза на додату вредност је дефинисана 
Законом о порезу на додату вредност за промет добара и пружање 
услуга, као и за увоз добара. 

Законска дефиниција пореске основице пореза на додату 
вредност код промета добара и услуга јесте износ накнаде (у новцу, 
стварим или услугама) коју обвезник прими или треба да прими за 
испоручена добра или пружене услуге, укључујући субвенције које 
су непосредно повезане са ценом тих добара или услуга, у коју није 
укључен порез на додату вредност, ако законом није другачије 
прописано. 

У основицу се урачунавају18: 
• Акцизе, царине и друге увозне дажбине, као и остали 

јавни приходи, осим ПДВ, 
• Сви споредни трошкови које обвезник зарачунава 

примаоцу добара и услуга. 
• Основица не садржи: 
• Попусте и друга умањења цене, који се примаоцу добара 

или услуга одобравају у моменту вршења промета 
добара или услуга и 

• Износе које обвезник наплаћује у име и за рачун другог, 
ако тај износ преноси лицу у чије име и за чији рачун је 
извршио наплату. 

Ако накнада или део накнаде није изражен у новцу, већ у 
облику промета добара и услуга, основицом се сматра тржишна 
вредност тих добара и услуга на дан њихове испоруке у коју није 
укључен ПДВ. Основицом код промета добара и услуга сматра се 
набавна вредност, односно цена коштања тих или сличних добара и 
услуга, у моменту промета. 

Основица пореза на додату вредност код промета добара и 
услуга је нето накнада, односно основица у коју није укључен порез 
на додату вредност. Међутим, уколико знамо износ бруто накнаде, 
можемо израчунати нето накнаду уз помоћ формуле: 

                                                 
18 http://www.poreskauprava.gov.rs/pdv/zakon.pdf  пристуљено 26.03.2013. 15:02 
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Основица код увоза добара је вредност увезеног добра 

утврђена по царинским прописима, увећана за износ царине и других 
увозних дажбина, акциза и осталих јавних прихода, изузев пореза на 
додату вредност, као и свих спорних трошкова који су настали у вези 
са увозом добра до првог одредишта, или првог претовара у 
Републици. 

У основицу се урачунава19: 
• Акциза, царина и друге увозне дажбине, као и остали 

јавни приходи и 
• Сви споредни трошкови који су настали до првог 

одредишта у Републике. 
Првим одредиштем сматра се место које је назначено у 

отпремници или другом превозном документу, а ако није назначено, 
место првог претовара добара у Републици. 

 
1.7. ПОРЕСКА СТОПА 

 
Пореске стопе представљају процентуални износ пореза у 

односу на фиксну пореску основицу. Пореска стопа се мења у 
зависности од природе самог пореза. У финансијској теорији и 
пореским системима разликује се више врсти пореских стопа, и то: 

• законска пореска стопа,  
• просечна пореска стопа, 
• ефективна или стварна пореска стопа, 
• гранична пореска стопа и 
• основна пореска стопа. 

Законска пореска стопа је она стопа која је утврђена Законом.  
Просечна пореска стопа је стопа на чију висину ове пореске 

стопе, поред законске пореске стопе, одређују и остале особине 
пореског система које утичу на одређивање висине износа 
обрачунатог пореза. 

Ефективна или стварна пореска стопа мери стварну пореску 
обавезу пореског обвезника. Ефективна пореска стопа тако изражава 
стварни, економски порески терет појединца или предузећа, за 
разлику од просечне пореске стопе која тај терет приказује већим. 
Разлика између законске и стварне пореске стопе настаје због 

                                                 
19 Исто. 
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примене законом прописаних пореских олакшица и пореских 
ослобођења којима се умањује пореска основица, али и због 
избегавања подмиривања пореске обвезе, тј. пореске евазије. 

Гранична пореска стопа јесте стопа која се примењује за 
опорезивање дохотка у највишој пореској јединици када се порез 
обрачунава прогресивним стопама. 

Уколико се као критеријум узме однос између кретања 
пореске стопе и пореске основице, пореске стопе могу бити:  

• пропорционалне,  
• прогресивне и 
• дегресивне. 

Пропорционалне пореске стопе су пореске стопе које се не 
мењају када се мења пореска основица. 

Прогресивне пореске стопе су пореске стопе које се увећавају 
када се увећава пореска основица.  

Дегресивне пореске стопе су такве пореске стопе које се 
смањују када се увећава пореска основица. Пошто је овакво 
опорезивање неправично, у пракси се овакве стопе ретко примењују. 

Пореске стопе пореза на додату вредност се дефинишу 
Законом и разликује се општа и посебна пореска стопа.  

Општа стопа пореза на додату вредност у Србији износи 20% 
и њом се опорезује промет добара и услуга или увоз добара. 

Посебна стопа пореза на додату вредност у Србији износи 
1099999% и њоме се опорезују експлицитно назначен промет добара 
и услуга или увоз добара прописан Законом, и то: 

• Хлеба, млека, брашна, шећера, јествог уља од 
сунцокрета, кукуруза, уљане репице, соје и 
маслине,јестиве масноће животињског и биљног 
порекла, 

• Свежег и расхлађеног воћа, поврћа, меса, рибе и јаја, 
• Житарице, сунцокрет, соја, шећерна репа и уљане 

репице, 
• Лекова и лекови за употребу у  ветерини, 
• Ортотичких и протетичких средстава, као и 

медицинских средстава – производа који се хирушки 
уграђују у организам, 

• Материјал за дијализу, 
• Ђубрива, средства за заштиту биља, семена за 

репродукцију, садног материјала и приплодне стоке, 
• Уџбеника и наставних средстава, 
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• Персонални рачунари и компоненте од којих се састоје 
персонални рачунари, 

• Дневних новина, 
• Монографских и серијских публикација, 
• Огревног дрвета, 
• Услуга смештаја у хотелима, мотелима, одмаралиштима, 

домовима и камповима, 
• Услуге које се наплаћују путем улазница за биоскопске 

и позоришне представе, сајмове, циркусе, забавне 
паркове, концерте, изложбе спортске догађаје, музеје и 
галерије, ботаничке баште и зоолошке вртове, ако 
промет ових услуга није ослобођен пореза на додату 
вредност, 

• Природног гаса и 
• Први пренос права располагања стамбеним објектима, 

економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, 
као и власничким уделима на тим добрима, 

• услуге које претходе испоруци воде за пиће водоводном 
мрежом, као и воде за 

• пиће, осим флаширане, 
• пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних 

вода,  
• управљање комуналним отпадом, 
• одржавање чистоће на површинама јавне намене, 
• одржавање јавних зелених површина и приобаља,  
• превоз путника у градском и приградском саобраћају,  
• управљање гробљима и погребне услуге. 

У пракси често постоје примери када се порез на додату 
вредност израчунава преко „бруто“ цене, па нам је с тога непходна 
препрачуната пореска стопа како бисмо израчунали удео пореза у 
„бруто“ цени. Прерачуната пореска стопа се израчунава уз помоћ 
обрасца: 

100
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_
_ ⋅

+
=

стопаПрописана

стопаПрописана
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За прописану општу стопу пореза на додату вредност од 20% 
прерачуната пореска стопа износи 16,666667%, а за посебну стопу 
пореза на додату вредност од 8% прерачуната пореска стопа износи 
7,4074%. 
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1.8. ПОРЕСКА ОСЛОБАЂАЊА 
 
Закон о порезу на додату вредност јасно дефинише врсте 

промета добара и услуга који се ослобађају пореза на додату 
вредност, а разликује: 

• Пореска ослобађања са правом на одбитак претходног 
пореза, 

• Пореска ослобађања без права на одбитак претходног 
пореза, као и 

• Пореска ослобађања код увоза добара. 
Пореска ослобађања са правом на одбитак претходног пореза 

представљају ослобађања од плаћања пореза на додату вредност, као 
и право на одбитак претходног пореза што у суштини значи да 
порески обвезник није искључен из система пореза на додату 
вредност. Теорија ову врсту пореских ослобађања назива 
опорезивање нултом стопом, јер лице које се ослобађа пореза 
уствари јесте порески обвезник с тим што се опорезивање тог 
промета добара или услуга врши по нултој стопи пореза. Отуда 
проистиче могућност пореског обвезника да се налази у систему 
пореза на додату вредност и право да изврши одбитак претходног 
пореза. Из претходног можемо закључити да порески обвезник 
приликом испоруке добара или услуга не извршава обрачун пореза 
на додату вредност, а такође има право на одбитак претходног 
пореза који је обрачунат у претходним фазама промета добара или 
вршења услуга, што заиста представља ослобађање обавезе плаћања 
пореза на додату вредност. Овакав начин пореског ослобађања је 
карактеристичан за увоз и то на начин да је у земљи порекла извоз 
ослобођен пореза на додату вредност, а у земљи одредишта увоза се 
опорезује важећим порезом на додату вредност у тој земљи. 

Листа добара и услуга која ће бити предмет нулте стопе је 
проширена и од сада ослобођење ће важити на промет који је 
извршен у слободној зони и царинском складишту.20  

 Пореска ослобађања без права на одбитак претходног пореза 
представљају ослобађања из система пораза на додату вредност без 
права на одбитак претходног порез, тј. пореза који је обрачунат у 
претходним фазама промета добара или услуга. Дакле, лице које се 
налази изван система пореза на додату вредност не врши обрачун 
пореза на додату вредност на продају својих производа и услуга, он 

                                                 
20 http://www.pwc.rs/sr/publications/assets/tax-and-legal-alert/tla-2012/15-Izmene-
Zakona-o-PDV-Oktobar-2012.pdf приступљно 26.03.2013. 14:55 
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се сматра крајњим купцем за своје инпуте, тако да сходно томе нема 
права на одбитак претходног пореза.  

Постоје два начела према којима се дефинише право на ово 
пореско ослобођење:21 

• Функционално и  
• Институциално.  

Функционално начело се дефинише Законом и одређује 
делатност која је ослобођена од обавезе плаћања пореза на додату 
вредност, без обзира која их установа или друштво обавља.  

Институциално начело дефинише Закон и одређује изузете 
врсте институција у свим делатностима које обављају. Пример овог 
начела могу бити осигуравајућа друштва која су изузета из система 
пореза на додату вредност за целокупно своје пословање, али немају 
право на одбитак предходног пореза.  

Пореска ослобађања код увоза добара Закон јасно дефинише. 
Пошто је увоз добара дефинисан као посебна опорезива трансакција 
различита од промета добара и услуга постоји неколико ослобађања 
од пореза на додату вредност увоза добара. Нека од њих су једнака 
праву на одбитак предходног пореза и то увоз добара у слободну 
зону, увоз летелица и бродова, увоз злата за потребе НБС, а нека су 
без права на одбитак предходног пореза, на пример, увоз законских 
средстава плаћања, увоз људских органа, крви и других. 

 
1.9. ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ 

 
У оквиру система пореза на додату вредност један од 

најбитнијих елемената је претходни порез.22 Претходни порез је 
износ пореза на додату вредност обрачунат у претходној фази 
промета добара и услуга, односно плаћен при увозу добара, који 
порески обвезник може да одбије од пореза на додату вредност који 
дугује. Умањење пореске обавезе за порез обрачунат приликом 
набавке добара и услуга, или плаћен приликом увоза добара, 
омогућава обвезнику пореза на додату вредност да плати порез на 
додату вредност само за износ који је додао у тој фази промета.  

Практичан пример претходног пореза можемо дати на 
следећем примеру. Уколико се врши промет робе између лица А и 
лица Б у износу од 100 динара и пореза на додату вредност 20% или 
20 динара, лице Б плаћа лицу А 120 динара, а лице А заузврат издаје 
                                                 
21 Врањеш, М., Финансијско право, Фискални систем у Србији, Завод за уџбенике, 
Београд, 2011, стр. 158. 
22 Кулић, М., Милошевић, Г., Финансијски и монетарни менаџмент, Графос, 
Београд, 2007, стр. 75. 
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рачун на коме одвојено дефинише износ промета и порез на додату 
вредност. Потом лице А  врши уплату пореза на додату вредност од 
20 динара на рачун буџета Републике Србије, јер је он порески 
обвезник за износ од 20 динара. За лице Б износ од 20 динара 
представља претходни порез и има право да га одбије. Промет робе 
се даље наставља и лице Б продаје робу лицу Д, који је такође у 
систему пореза на додату вредност. Износ вредности промета робе је 
сада 200 динара, што се и приказује на рачуну које лице Д издаје 
лицу Б, као и одвојени износ пореза на додату вредност од 40 динара 
(20% од 200 динара). Порески обвезник Б задржава износ од промета 
робе 200 динара, задржава 20 динара и покрива износ којим је 
платио лицу А, а других 20 динара као порески обвезник уплаћује на 
рачун буџета Републике Србије, јер је у систему пореза на додату 
вредност и има обавезу да плати порез на додату вредност коју је 
додао у промету (100 динара). Даље, лице Д продаје робу крајњем 
потрошачу за износ од 300 динара и порез на додату вредност 60 
динара (20% од 300). Крајњи потрошач плаћа лицу Д износ промета 
робе 300 динара и порез на додату вредност од 60 динара. Порески 
обвезник Д ће задржати износ промета робе од 300 динара, 40 динара 
ће надокнадити порез који је платио лицу Б, а 20 динара као порески 
обвезник у систему пореза на додату вредност ће уплатити на рачун 
буџета Републике Србије.  

Закључујемо да целокупан износ пореза на додату вредност 60 
динара пада на крајњег потрошача, јер он није у систему пореза на 
додату вредност и нема права на претходни порез. Износ од 60 
динара је се слио на рачун буџета Републике, а порески обвезници 
или предузетници који су у систему пореза на додату вредност нису 
оптерећени порезом и не представља трошак за њих што је од 
изузетног значаја.  

Услови и право на претходни порез су дефинисани Законом о 
порезу на додату вредност. 
 

1.10. ПОВРАЋАЈ И РЕФАКЦИЈА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ 

 
Повраћај и рефакција пораза на додату вредност и посебне 

одредбе су дате у Закону. 
Посебно би требало истаћи повраћај пореза у ситуацији када 

је износ претходног пореза већи од износа пореске обавезе у 
одређеном пореском периоду и порески обвезник има право на 
повраћај разлике или се обвезник може определити да разлика буде 
порески кредит. Временски период за повраћај разлике је 45 дана, 
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или уколико се ради о промету робе у иностранству период је 15 
дана. Право на камату се стиче уколико Пореска управа не изврши 
повраћај у року од 45 или 15 дана, па порески обвезник поднесе 
формални захтев за повраћај и камата се обрачунава по истеку 30 
дана од дана поднесеног захтева. 

Услови рефакције пореза на додату вредност су прописани 
Законом о порезу на додату вредност, а посебно је битно нагалсити 
облик рефакције познатији као рефундација пореза на додату 
вредност при куповини првог стана, дипломатски и конзуларних 
одељења и друго. Ова ставка је посебно битна за физичка лица, што 
није опсег посмтрања овог рада. 
 

1.11. ПОРЕСКА ПРИЈАВА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 
Утврђивање пореза на додату вредност врши се кроз 

подношење пореске пријаве надлежном пореском органу и то 
најкасније 10 дана након истека пореског периода и представља вид 
самоопорезивања.  

Порески период је23: 
• Календарски месец – за пореског обвезника који је у 

претходних 12 месеци остварио укупан промет већи од 
50 000 000 динара или процењује да ће у наредних 12 
месеци оставрити укупан промет већи од 20 000 000 
динара и 

• Календарско тромесечеје – за пореског обвезника који је 
упретходних 12  месеци остварио укупан промет мањи 
од 50 000 000 динара или порцењује да ће у наредних 12 
месеци оставити укупан промет мањи од 20 000 000 
динара.  

Висина промета за обавезну ПДВ регистрацију повећава се са 
4 милиона на 8 милиона динара. Под прометом се подразумева 
опорезим промет извршен у Републици. Укида се лимит за 
добровољну регистрацију, што значи да сва лиа чије је опорезив 
промет у Републици мањеи од 8 милиона динара могу да се 
региструју за ПДВ колико желе.24 

Свака пореска пријава за порески период је коначна и у њој се 
утврђује обавеза за уплату или повраћај пореза на додату вредност, 

                                                 
23 http://www.poreskauprava.gov.rs/pdv/zakon.pdf  пристуљено 26.03.2013. 15:02 
24http://www.kpmg.com/RS/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Tax%20Alerts/D
ocuments/2012/PoreskeVesti/2012_oktobar_KPMG_Poreske%20vesti_%20Usvojene%2
0izmene%20i%20dopune%20zokona%20o%20PDV-u.PDF приступљено 26.03.2013. 
11:58 
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односно право на порески кредит. За наредни порески период 
саставља се нови обрачун, односно нема кумулативног обрачуна. 
Порески обвезник има  дужност да поднесе пореску пријаву 
независно од тога да ли је у датом пореском периоду имао обавезу 
плаћања пореза на додату вредност. 

Код увоза добара не постоји концепт самоопорезивања, порез 
на додату вредност утврђује порески орган и обавештава пореског 
обвезника о висини обавезе. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
У претходним излагањима видели смо да порез на додату 

вредност потрошног облика који је уведен у Србију економски је 
неутралан за пореске обвезнике без обзира на делатност коју 
обављају. Порез на додату вредност који се исказује у рачунима 
добављача за испоручена добра и извршене услуге, као и порез на 
додату вредност који је плаћен при увозу, порески обвезник има 
право да одбије од своје пореске обавезе у виду претходног пореза. 
Из чега закључујемо да порез на додату вредност у улазним 
рачунима не представља трошак пословања за пореског обвезника, 
па су тако сви порески обвезници доведени у исту позицију, јер  
порез на додату вредност не доводи у предност ни једну делатност у 
односу на другу, већ је у том погледу неутралан.  

Међутим, у поређењу са претходним порезом на промет који 
је на крајњу потрошњу и висину трошкова пословања имао изузетан 
утицај можемо одмах уочити предности увођења пореза на додату 
вредност. Порез на промет се обрачунавао на набавне цене 
материјала, робе и услуга што је директно повећавало трошкове 
пословања. У систему пореза на додату вредност обрачунати порез 
не увећава набавну вредност материјал, робе и услуга па не може 
утицати на повећање трошкова пословања и финансијски резултат. 

Карактеристика код производних педузећа јесте у томе што 
она у процесу производње стварају нове поризвде и износе их на 
тржиште, што значи да се у процесу производње ствара додата 
вредност, а на тржишту реализује. Порез на додату вредност иако је 
неутралан, даје одређене повољности на форимрање цене коштања. 
Могу се сагледати кроз то да поједина набавка материјала која је 
била оптерећена порезом на промет, јер се није сматаро 
репродукцијиским, сада порез на промет не оптерећује. Исто важи и 
за услуге добављача, можемо извршити одбитак претходног пореза. 
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Сажетак: Овај рад анализира развијање конкурентности осигуравајућих 
компанија у Србији у савременом окружењу. Уважавајући специфичност 
пословања осигуравајућих компанија, посебног облика контроле ризика и све 
либерализованијих приступа иностраних осигуравајућих компанија на тржиште 
осигурања у Србији, пред осигуравајућа друштва наступају многа искушења. 
Главни задатак осигуравајућих компанија је задржати или повећати свој 
тржишни удео. У средишту свих активности осигуравајућих компанија треба да 
буде осигураник, односно уговарач услуга осигурања. Они то место заслужују јер 
су веома селективни код куповине полиса и за свој новац захтевају најбољи 
квалитет услуга. Главни фактор који одржва лојалност, ствара поверење, 
сигурност и задовољство осигураника јесте брза и правична исплата одштете 
или осигуране своте. У том циљу осигуравајуће компаније посвећују пажњу 
потребама и жељама својих клијената, одржавају конкурентност кроз постојеће 
и развој нових врста услуга осигурања, промптно решавање штета и исплата 
осигураника и промовисање услуга осигурања. Промене у окружењу истовремено 
пружају и нове могућности. Развијати конкурентску предност означава 
перманентно усклађивање равнотеже, између потребе за ефикасношћу и 
контролом трошкова, с једне стране и захтева за квалитетнијом услугом, с друге 
стране. То је једини начин на који се осигуравајуће компаније приближавају 
осигураницима. Као допринос квалитету рада приказани су резултати 
истраживања о задовољству осигураника понудом услуга осигурања на северу 
Косова и Метохије. У складу са тим, структуру рада чине два дела: 1. Трендови 
на домицилном тржишту осигурања са освртом на стање на северу Косова и 
Метохије и 2. Основне препоруке за развој конкурентнске предности 
осигуравајућих компанија у савременим условима. 
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Кључне речи: премија осигурања, животни циклус производа осигурања, 
кокурентска предност, животно осигурање, осигурање имовине. 
 
Abstrakt: This paper analyses competitiveness development of insurance companies in 
Serbia in modern surroundings. Taking into consideration the uniqueness of insurance 
companies’ actions, the unique control procedures and risk assessment processes, as 
well as progressively liberalized access of foreign insurance companies to the insurance 
market in Serbia, results with increased challenges for the local insurance companies. 
The main objective of insurance companies is to maintain or increase their market 
share. The focus of insurance companies’ activities is supposed to be the insured person. 
The reason for this is due to the fact that the insured person is very selective when 
purchasing insurance policies, and requires top quality of services for the invested 
funds. The main factor ensuring loyalty, trust, security and satisfaction of the customer is 
a swift and just payment of the insured amount. Therefore, insurance companies are 
increasing their attention towards the needs and desires of their clients, they maintain 
competitiveness by providing existing services as well as promoting new insurance 
services. Development of competitive advantage ensures permanent balance between the 
need for efficiency and cost control in one side, as well as demand for a higher quality 
service on the other. This is the only way for the insurance companies to approach their 
clients. As a contribution towards the increased quality of their services, this paper 
presents the results of the research regarding satisfaction of the insured persons by the 
services provided for them in northern Kosovo and Metohija region. The structure of the 
paper is as follows: 1. Trends of the local insurance market with regard to the situation 
in Kosovo and Metohija and 2. Basic recommendations for development on competitive 
advantage of the insurance companies in a modern surrounding. 
Key words: Insurance premiums, life insurance products, competitive advantage, life 
insurance, property insurance. 
 

1. УВОД 
 
 Осигуравајућа делатност веома је специфична, јер се ради о 
специфичном трансферу ризика као посебном облику контроле 
ризика. Предност осигуравајућих институција базира на 
непредвидивости догађаја за појединца уз истовремену 
предвидивост за читаво становништво.[15] Осигурани ризик 
одређеној особи може, али и не мора се стварно догодити, иако је 
сасвим извесно да ће се догодити некоме у заједници осигураника. 
То је главни разлог због којег се конкурентске предности у овој 
грани остварују са повећаном специјализацијом понуде, стварањем 
нових и побољшањем постојећих услуга осигурања, ширећи 
асортиман осигурања, развој дистрибутивне мреже осигурања, 
водећи коегзистенту поликтику премија осигурања и креирањем 
позитивног имиџа кроз различите промотивне активности.[7] 
 На тржишту осигурања Србије делује више конкурентских 
друштава за осигурање која нуде и продају исте услуге. Будући да је 
тако, осигураник може бирати између више понуђивача исте услуге 
осигурања. Купујући осигурање, они одлучујући које ће 
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осигуравајуће друштво опстати на финансијском тржишту и 
развијати своје пословање. Најчешћи критеријум према којем се 
осигураник одлучује за одређеног осигуравача јесте ценовно 
најконкурентнија понуда осигурања. Иако премија осигурања није 
једини критеријум избора, у разматрање треба укључити и многе 
друге факторе. Пажњу треба преусмерити на задовољство 
осигураника, привлачење нових осигураника, јер  осигуравајућа 
друштва послују у променљивом и веома захтевном тржишном 
окружењу са скраћивањем животног циклуса услуга осигурања. 
Осигураници у избору осигурања упоређују понуду осигурања као 
што су обим покрића, учешће у штети, начин уговарања, максимална 
суму коју осигуравач може да исплати. За осигуравајућу кућу, већи 
број клијената означава и веће тржишно учешће, имиџ и профит. 
   
2. ТРЕНДОВИ НА ДОМИЦИЛНОМ ТРЖИШТУ ОСИГУРАЊА 

СА ОСВРТОМ НА СТАЊЕ НА  
СЕВЕРУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 

 
 На крају 2014. године у Србији је пословало 28 друштава за 
осигурање, што је непромењен број у последње две и по године. 
Искључиво пословима осигурања бави се 24 друштва, а пословима 
реосигурања четири друштва. Од друштава која се баве пословима 
осигурања, искључиво животним осигурањем бави се њих седам, 
искључиво неживотним осигурањем 11, а и животним и неживотним 
осигурањем шест друштава. Посматрано према власничкој 
структури капитала, од 28 друштава за осигурање, њих 21 је у 
већинском страном власништву, а седам у домаћем власништву.[11] 
Поред друштава за осигурање, на тржишту послује и: 19 банака које 
су добиле сагласност за обављање послова заступања у осигурању, 
91 правно лице (друштва за посредовање, за заступање и за пружање 
других услуга у осигурању), 110 заступника у осигурању (физичка 
лица – предузетници), док су овлашћење за обављање послова 
заступања у осигурању, односно овлашћење за обављање послова 
посредовања у осигурању добила 15.172 физичка лица.[11] У 
сектору осигурања остварен је пораст билансне суме (за 12,1% и она 
износи 165,7 млрд динара); капитала (за 0,2%, на 34,4 млрд динара); 
техничких резерви (за 17,9%). Концентрација на тржишту мерена 
Херфиндал–Хиршмановим индексом је умерена. Концентрација на 
тржишту осигурања мерена Херфиндал–Хиршмановим индексом, 
који представља суму квадрата учешћа, у овом случају, билансних 
сума свих друштава за осигурање, јесте умерена и на крају 2014. 
износила је 1.109.[16] 
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 Премија осигурања, као цена осигурања, има утицај на 
потражњу за животним (највише утичу они чиниоци који мотивишу 
штедњу, као што су: ниво развијености привреде, стабилни 
макроекономски показатељи, ниво образовања) и неживотним 
осигурањима (искључен је елемент штедње него само ризико 
премија утиче на животни стандард становника) кроз ценовну 
еластичност потражње (обично, кад цена неког добра или услуге 
порасте, количина потражње пада, изузев тржишних парадокса 
изазваних друштвеним статусом - Сноб ефект и Вебленов ефект) 
Према неким истраживањима, ценовна еластичност потражње 
животних осигурања износи -0.7%, односно да су животна 
осигурања нееластичне услуге, зато што повећање премије за 1% 
условљава смањење тражње за 0.7% [16] Уважавајући психолошки 
аспект, свако повећање, односно смањење премије осигурања има 
утицај на стварне и потенцијалне осигуранике али и на 
конкуренцију. Развој тржишта осигурања у Србији мерен растом 
премије показује задржавање благо позитивног тренда, што се може 
представити на слици 1. На основу слике 1. евидентан је пораст 
укупне премије (за 5,2%, на 51,4 млрд динара); доминантно је 
учешће неживотних осигурања у укупној премији и оно износи 
79,1%.  
 
Слика 1.: Структура премија осигурања за период од 2006. до 

2014. године   
(подаци за прво тромесечје, износи у хиљадама динара) 

 
 
 Премија неживотних осигурања је порасла за 2,5% у 2014 у 
односу на исти период претходне године. Позитивном тренду 
допринео је пораст учешћа животног осигурања у укупној премији 
осигурања са 18,8% на 20,9% на крају 2014. године у односу на 
претходни период. Животно осигурање, које важи за краљевску 
врсту осигурања, у Србији је на веома ниском степену развоја. У 
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Србији је животно осигурано тек 2% становништва. Са 10 евра по 
становнику  издвојених за животно осигурање, Србија је на 
зачељу и међу земљама окружења. Како би се ситуација променила, 
осигуравајуће куће предложиле су држави законске измене (пореске 
олакшице) за подстицај животног осигурања.Тржиште осигурања у 
Србији има простор за ширење, нарочито у делу животног 
осигурања. Са ширењем свести о неопходности осигурања дошло је 
до значајнијег пораста животних осигурања. Према подацима 
Народне банке Србије у 2014. години премија животних осигурања 
остварила је двоцифрен раст, који је приметан не само у прошлој, 
него и у протеклим годинама. На тај начин повећано је учешће 
животних осигурања у укупној премији. При томе, не треба 
занемарити чињеницу да се друштва за осигурање живота суочавају 
са негативним демографским променама, тако да компаније треба 
ефикасније да опслужују своје осигуранике. 
 С друге стране, осигуравајуће компаније за имовину и 
осигурање од одговорности суочавају се са бројним ризицима попут 
природних катастрофа. Зато је успорен економски развој резултирао 
спорим растом осигурања имовине. Према подацима Народне банке 
Србије у 2014. години раст премије неживотних осигурања који је 
износио 6.9 одсто, при чему је значајан утицај на неживотна 
осигурања имао раст обавезног осгурања од аутоодговорности од 16 
одсто. Највеће учешће у укупној премији има обавезно осигурање од 
аутоодговорности од 32.7 одсто.  Неизоставно је да је долазак 
иностраних осигуравајућих компанија утицао на развој делатности 
осигурања, раст конкурентости, повећање квалитета и разноврсности 
производа и услуга осигурања. Са становишта даљег развоја 
осигурања најважнији су ниска стопа инфлације, стабилан курс 
динара, развој привредних активности, повећање бруто друштвеног 
производа и повећање стандарда грађана. Важни нумерички 
показатељи сектора осигурања унутар националне економије јесу: 
износ премија пер цапита - инсуранце денситy - густина осигурања и 
удео премија осигурања у BDP-Total Premiums to GDP, Penetration, 
(Погледати табелу 1. и табелу 2.) Комбинација нестабилних 
економских услова у окружењу и конкуренција, за многе 
осигуравајуће компаније представља изазов.  
 Са аспекта развијености, сектор осигурања у Србији је 
неразвијен зато што се налази знатно испод просека земаља чланица 
Европске уније. Међутим, у поређењу са земљама региона централне 
и источне Европе, као и са другим земљама у развоју, налази се на 
солидној позицији. Чињеница је да пет водећих светских економија 
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(САД, Велика Британија, Јапан, Француска и Немачка) имају учешће 
скоро 2/3 укупних светских премија, док САД имају скоро 1/3.  

 
Табела 1.: Премија по глави становника, 2004-2013 (€) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Аустрија 1,716 1,865 1,889 1,916 1,949 1,965 1,999 1,958 1,938 1,966 
Бугарска 49 62 83 102 122 114 111 110 110 121 
Грчка 328 354 393 449 455 480 468 439 388 342 

Немачка 1,844 1,915 1,964 1,979 2,001 2,090 2,186 2,178 2,219 2,284 
Хрватска 202 224 249 276 295 286 282 280 277 279 
Мађарск

а 
199 229 277 311 298 279 284 277 260 275 

Пољска 174 196 237 277 373 324 342 354 387 357 
Словениј

а 
728 774 861 942 1,004 1,019 1,023 987 982 941 

Србија 38 55 65 77 84.2 69.6 73 75 75.1 75.2 
Европа 1,570 1,694 1,824 1,945 1,818 1,865 1,901 1,843 1,845 1,883 
Извор: Истраживања аутора на основу података са сајта Народне Банке Србије. 
Доступно на сајту: сајта: //www.insuranceeurope.eu/, http://www.helgilibrary.com/, 

http://uos.rs/ (Посећено, 17.6.2015.) 
 

Табела 2.: Учешће премије у БДП, 2004-2013 (%) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Аустрија 6.0 6.2 6.0 5.8 5.7 5.9 5.9 5.5 5.3 5.3 
Бугарска 1.9 2.1 2.4 2.5 2.6 2.4 2.3 2.1 2.0 2.2 
Грчка 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.1 

Немачка 6.9 7.1 7.0 6.7 6.7 7.2 7.2 6.8 6.8 6.8 
Хрватска 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 
Мађарска 2.9 3.1 3.5 3.7 3.4 3.2 3.2 3.0 2.7 2.8 
Пољска 3.0 3.2 3.5 3.7 4.6 3.8 3.8 3.7 3.9 3.5 

Словенија 5.4 5.4 5.6 5.5 5.4 5.8 5.9 5.6 5.7 5.5 
Србија 1.6 2.0 1.8 1.96 1.96 1.97 2 1.8 1.83% 2 
Европа 8.0 8.3 8.5 8.5 7.7 8.3 8.1 7.7 7.6 7.7 
Извор: Истраживања аутора на основу података са сајта Народне Банке Србије. 
Доступно на сајту: сајта: //www.insuranceeurope.eu/, http://www.helgilibrary.com/, 

http://uos.rs/ (Посећено, 17.6.2015. у 13:00) 
 
 У циљу истраживања понуде осигуравајућих компанија на 
северу Косова и Метохије, примењено је анкетирање случајних 
испитаника.1 Упитник о испитивању задовољста понудом услуга 
осигурања спроведен је у периоду од 1. до 15. јуна 2015. на северу 

                                           
1 Захвалност за спроведену анкету заслужују студенти генерација 2014/15. 
основних студија на смеру Финансије, банкарство и осигурање и студенти мастер 
студија са изборног предмета Банкарски менаџмет који похадјају наставу на 
Економском факултету Унивезитета у Приштини са привеменим седиштем у 
Косовској Митровици. 
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Косова и Метохије и то у општинама: Косовска Митровица, Звечан, 
Лепосавић и Зубин Поток. За статистичку анализу укључено је у 
разматрање 100 листића. Спроведено истраживање указује да 57% 
испитаника није упознато са комплетном понудом осигуравајућих 
кућа, што доказује колико осигуравајуће куће недовољно улажу у 
промовисање понуде потенцијалним клијентима. Анализа 
прикупљених података указује на значајно сегментирано тржиште 
осигурања. Неживотно осигурање, према резултатима анкете, 
поседује 97% испитаника, од којих осигурање моторних возила чини 
87% испитаника. Власницима моторних возила у понуди је 
стандардно обавезно осигурање од ауто одговорности и касно 
осигурање и осгурања возача и путника од последица несрећног 
случаја. Велики број испитаника који ради код приватника нема ни 
пензионо ни здравствено осигурање (29%), за разлику од запослених 
у јавним предузећима. Подједнако је важно питање како клијенти 
оцењују пословање поступак издавања полисе и поступак исплате 
штете. Код испитаника који користе услуге осигуравајућих кућа, 
навиша оцена је код брзине добијања понуде 49%, а најмање 
задовољство исказано је уговорном ценом премије осигурања (12%). 
Код оцењивања поступка исплате штете, одговор испитаника може 
се илустровати. На слици 2. евидентно је да је највећи број 
испитаника (34%) задовољан брзином исплате штете, насупрот 
поступку и процедури пријаве штете (39%). Ово је сасвим логично 
јер је у осигурању кључна чињеница обезбедити доказе о томе како 
је дошло до несреће. Понекад није довољан полицијски записник, 
неопходни су и сведоци незгоде, као и фотографисање лица места. За 
разлику од каско осигурања (3%) нису неопходни докази, јер за мања 
оштећења (улубљени лим, разбијено стакло) довољно је отићи у 
осигуравајућу кућу и пријавити штету. На последње питање: "У 
циљу развијања сарадње са клијентима да ли је неопходно креирати 
апликацију која ће омогућити увид у плаћање премије по полисама 
осигурања?" позитиван одговор дало је 62% испитаника, што само 
доказује велику заинтересованост анкетираних за проширење услуга 
осигурања. 
 Сурова реалност доказује да је скоро немогуће развијање 
конкурентости на северу Косова и Метохије због изузетно малог 
броја осигуравајућих компанија на том подручју.2 Заправо, једино 

                                           
2 Осигураваћа друштва на Косову организована су у заједничком удружењу које се 
назива Удружење осигуравајућих друштава на Косову (УОДК). УОДК је основано 
2002. споразумом представника лиценцираних осигуравајућих друштава на 
Косову. Ради се о следећим осигуравајућим друштвима: Siguria (2000), Sigkos 
(2006), Sigma Vienna Insurance Group d.d (2004), SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA 
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копанија "Дунав осигурање" има лиценцу за обављање услуга 
осигурања на северу Косова и Метохије. Према подацима Централне 
банке Косова, тржиште осигурања на Косову у фебруару 
2015.године  достигло је 80,08 милиона евра прошле године или 3,48 
одсто више у односу на исти период претходне године. У исто време, 
исплате штета локалних осигуравача су значајно опале за 18,9 одсто 
на 31,18 милиона евра. Аутоосигурање, које чини највећи део полиса 
забележило је пад од 3,63 одсто бруто премије. Препорука 
осигуравајућим кућама које планирају свој долазак на Косову и 
Метохији јесте избор пословне нише у коју могу фокусирано да 
приступе и да се у њој равноправно такмиче са остатком тржишта. 
Даљи простор за развој је значајан пре свега због задржавања али и 
привлачења што већег броја клијената клијената ширењем базе 
услуга осигураницима, као и реклама осигуравајућих кућа са 
нагласком на корисност.  
 
Слика 2.: Резултати испитаника у поступку оцене исплате штете 
 

 
Извор: Истраживање аутора на територији северно Косово. 

Напомена: Оцена 1 представља најлошију, а оцену 5 најбољу. 
 

3. ОСНОВНЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗВОЈ КОНКУРЕНТСКЕ 
ПРЕДНОСТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ КОМПАНИЈА У 

САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА 
 
 Осигуравачи стичу наклоност осигураника на различите 
начине. Са повећањем броја оданих осигураника, компанија смањује 
своје трошкове и позитивно утиче на добит. Осигуравајуће куће 
просечно једном годишње мере задовољство осигураника услугом, 
али и задовољство накнадом штете, као крајњим циљем осигурања, 
односно процесом обештећења. Најважнија компонента поверења 
јесте - коректна и брза исплата накнаде штете или осигуране своте. У 

                                                                                                        

(2003), Kosova e Re (2002), INSIG-Kosovo (2000), ILLYRIA (2002), GRAWE ELSIG 
(2008), Dardania (2002), Croatia Sigurimi (2005).  
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Србији, компаративни преглед учешћа ажурности у решавању штета 
и ажурности у исплати штете приказан је на слици 3. Имајући и виду 
да су показатељи ажурности из године у годину позитивни и све 
већи то доказује да су боље перформансе осигуравајуће компаније. 
 
Слика 3.: Компаративни преглед учешћа ажурности у решавању 

штета и ажурности у исплати штете у обавезном осигурању 
власника моторних возила од одговорности за штету причињену 

трећим лицима 
 

 
Извор: Рад аутора на основу званичних података Народне банке Србије, Сектор за 
послове надзора над обављањем делатности осигурања, Одељење за актуерске 
послове и статистику. Доступно на адреси: http://www.nbs.rs/ (Посећено, 20.06. 

2015 у 17:00) 
 
 Нове законске регулативе треба да уведу побољшање и 
повећавају проценат плаћања штете и допринос да на тржишту 
осигурања послују искључиво здраве осигуравајуће компаније. 
Треба анализирати конкуренцију у смислу квалитета услуге, удела 
на тржишту, кадрова,  брзине реакције, продајно особље, доступност 
услуге, имиџ компаније, решавање штета и др. Главни проблем сваке 
осгигуравајуће компаније у савременим условима је пронаћи  и 
применити стратегију која ће омогућити да их осигураници издвоје и 
одаберу између свих осталих на тржишту осгурања, а да их 
конкуренти не могу имитирати. Јачање имиџа у јавности је 
најважнија претпоставка сваке осигуравајуће компаније у стицању и 
јачању конкурентске предности. За имиџ осигуравајуће компаније 
врло важно је створити лојалну базу осигураника. Неопходно је 
прикупити потребне податке о осигураницима о њиховим жељама, 
потребама, намарема мишљењу и побудама. Највећа претња 
осигуравајућим компанијама јесте притајено незадовољство 
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клијената,3 а кључ успеха на савременом тржишту је у базама 
података о клијентима и њиховом потребама. 
 

4. ЗАКЉУЧАК 
 
 Осигурање у Србији је делатност у развоју. У условима 
турболентног окружења сектор осигурања и финансијских услуга 
налази се пред огромним изазовима. У очекивању приступања 
Републике Србије придруживању Европској унији очекује се већа 
транспарентност, конкурентност финансијског тржишта и већа 
либерализација тржишта. У националном законодавству треба 
уградити правила из европских директива како би се уједначила 
заштита на нивоу Европе. Конкурентску предност треба остварити 
специјализацијом понуде, стварањем нових и побољшањем 
квалитета услуга, ширењем мреже дистрибутивних канала, 
адекватном политиком премија осигурања и креирањем позитивног 
имиџа осигуравајућих компанија. Врста производа осигурања треба 
да буде врло једноставна и за продају и за разумевање од стране 
купца, односно мора бити преведена са језика осигуравача на језик 
обичног грађанина. Такође, треба проширити листу обавезног 
осигурања, као што је то био случај са осигурањем од одговорности. 
Осигураници у савременим условима су због веће  понуде на 
тржишту све захтевнији, а процес услуживања много је важнији и од 
самог производа осигурања. Задовољство осигураника у знатној 
мери доприноси и амбијент пружања услуге, срдачна и пријатељска 
атмосфера, различити продајни канали. Осигуравајућа компанија 
може остварити конкурентску предност само уколико прати 
задовољство осигураника и факторе који утичу на њега. 
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Сажетак: Глобална финанијска и економска криза, која се проширила на цео 
свет, озбиљно је погодила и привреду Србије. Све више на значају добија питање 
конкурентности у условима светске економске кризе. Тако владе свих земаља 
укључујући и нашу земљу покушавају, да на што бољи начин одговоре на ово 
питање, предузимајући активности у правцу унапређења међународне 
конкурентности.  
Кључни правци у унапређењу конкурентности Србије,  под притиском глобалне 
економске кризе су стране директне инвестиције као императив унапређења 
конкурентности српске привреде уз истовремено улагање у инфрастуктуру и 
образовање.  
Кључне речи: глобална финансијска криза, инфрастуктура, образовање, 
Република Србија, Европска Унија, конкурентност привреде  
 
Summary: Global financial and economic crisis, which has spread to the whole world, 
has seriously affected the economy of Serbia. The issue of competitiveness becomes more 
and more important in the conditions of world economic crisis. So the goverments of all 
countries including our country have been trying to make better answer to this question 
by undertaking activities in order to improve international competitiveness. 
The key directions in improving competitiveness of Serbia, under presure of global 
economic crisis are direct foreign investments as the imperative of improvement of 
competitiveness of Serbian economy with investment in infrastructure and education at 
the same time. 
Keywords: global financial crisis, infrastructure, education, Republic of Serbia, the 
European Union, economic competitiveness  

 

                                                           
1 Рад је резултат научно-истраживачког рада у оквиру пројекта III 47023 "Косово и 
Метохија између националног идентитета и евроинтеграција" који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
2 ebrnicanin953@gmail.com 
3 milos.pavlovic@pr.ac.rs 



 

 400

УВОД 
 

Република Србија је скоро читаву деценију , због различитих 
санкција претрпела огромне економске губитке . Због такве 
наступајуће ситуације, наша земља је била искључена како из 
међународног оквира, тако и из перманентног привредног развоја. 
Све то се негативно одразило на конкуренски положај Републике 
Србије на дужи временски период. У протеклих неколико година , 
Србија је остварилава  раст у телекомуникацијама, саобраћају, 
трговини као и финансијском посредовању. Пошто овај сектор је 
услужно орјентисан , јасно је да се такви производи не могу 
извозити. 

Такав раст домаће тражње није утицао  на повећање 
производње, тиме је дошло до трговинског дефицита, који је гурао 
земљу на још већа неповољна задуживања.  Један од излаза из 
ситуације у којој се национална економија нашла, јесте покретање 
извозно оријентисане производње, коју је могуће реализовати 
привлачењем страних директинх инвестиција. 

 
УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ЗЕМЉЕ КРОЗ СТРАНЕ 

ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 
Србија има велику потребу да реши нагомилане привредне 

проблеме, ради неопходности подизања нивоа конкурентности. 
Један од кључних елемената таквих проблема се огледу у повећању 
страних директних инвестиција. Када је реч о улагању, степен 
предвиљивости утиче на могућност привлачења страних директних 
инвестиција. 

Ако постоји повољна инвестициона и пословна клима, као и 
укупно повољно окружење, за привлачење и одрживост страних 
директних инвестиција, успоставиће се дугорочно партнерство и 
поверење. Србија као земља у развоју, сматра стране инвестиције 
значајним извором привредног развоја, запослености, производње и 
прихода[1]. 

Србија је бележила раст страних директних инвестиција током 
2000. године а норочито већи скок , бележи од 2006. године. 
(Графикон 1) 

Велики пораст страних директних инвестиција током 2006. 
године се догодио захваљујући приватизацији предузећа за мобилну 
телефонију. Mobtel је купио Telenor, затим су следили  Philip Morris, 
Mobilkom Austria Group, и многи други. Нагли пад страних 
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директних инвестиција је уследио наредне године, када је и уследила 
светска економска криза [5]. 

 
Графикон 1.:  SDI у периоду 2002-2009 

 

 
Извор: ПК Србија, 2010. 

 
Поред нивоа страних директних инвестиција с једне стране, 

много је важнија и њихова стуктура с друге стране.  Српска 
привреда много веће користи има од улагања у сектор разменљивих 
добара. Повећање страних директних инвестиција у сектор 
неразменљих добара (финансијске институције, некретнине, 
трговина), може чак, да изазове и нежељене ефекте. Из тог разлога 
треба предузети опрезне мере, јер се будућност српске привреде 
огледа у подстицању улагања која утичу на повећање 
продуктивности, извоза и конкурентности.  

Посматрано по делатностима а према подацима за 2009 . 
годину (Графикон 2) највећи износ страних директних инвестиција 
је пласиран у прерађивачку индустрију, а следе послови вађења руда 
и камена, затим тржишта некретнина и трговина на велико и мало 
[5]. 

У којој мери и на који начин ће се искористити свежи капитал 
зависи и од способности земље домаћина, нарочито ако је та земља у 
транзицији. 
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Графикон 2.: Структура инвестиција по делатностима у % 

 
Извор: ПК Србија, 2009. 

 
У односу на почетак транзиционог периода, учешће Србије у 

привлачењу страног капитала је на значајном нивоу. Међутим, 
интересовање страних инвеститора је за веће градове и развијенија 
подручја, што додатно продубљује јаз између региона. Такво лоше 
регионално стање се може променити утицајем преко институција, 
као што је Фонд за развој, Агенција за регионални развој и остале 
институције на државном и локалном нивоу [6]. 

 
Табела 1.: Упоредна анализа прилива страних директних 

инвестиција и Глобалног индекса конкурентности Републике 
Србије, 2007–2013. 

                2007            2008            2009            2010          2011            2012          2013 
СДИ 1.820,8 1.824,4 1.372,5 860,1 1.826,9 231,9 278,6*                                                                                                                              
(мил                                                                                                                                                                         ЕУР) 

ГИК 91/131 85/134 93/133 96/139 95/142 95/144 101/148                                                                                                                         
(ранг)                                                                                                                                                                          

ГИК 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8                                                                                                                                                     
(поени) 

* Податак за период јануар–јун 2013. године. 
Извор: Светски економски форум 
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Упоредном анализом страних директних инвестиција и 
конкурентности (Табеле 1), можемо закључити о значају корелеције 
између ова два параметра. Давањем разних олакшица страним 
инвеститорима, многе земље се труде да на овај начин привуку 
инострани капитал. Често страни инвеститори на почетку пословања 
имају чак и повољније услове за рад од домаћих привредника.  

Страни инвеститори, понекад, траже и већу слободу него што 
је имају у својој земљи. Оно што је битно је да законски оквири буду 
јасни и транспарентни по питању пласмана страног капитала у неку 
земљу. Долазак страног капитала као фактора производње, 
омогућава и повећање запослености, посебно када странци оснивају 
потпуно нова предузећа. 

Према извештају Светског економског форума за 2014. годину 
Србија је рангирана на 94. позицији на листи која обухвата 144 
земаље (у односу на претходну годину због проблема са 
доступношћу података изостали су подаци за Бенин, Босну и 
Херцеговину, Брунеј Дарусалам, Еквадор и Либерију, док је 
Таџикистан поново укључен у узорак) са забележеном вредношћу 
Индекса глобалне конкурентности (ИГК) од 3,90. При томе, треба 
имати у виду да се теоријска вредност ИГК креће се у интервалу од 1 
до 7. У односу на претходну годину вредност ИГК за Србију је 
повећана за 0,13, што је довело до позитивног померања ранга 
Србије за 7 позиција (са 101. на 94. место на листи)[8].     

У табели  2  дати су подаци о рангу Србије и земаља из њеног 
окружења за период од 2007. до 2014. године. Табелом је обухваћено 
11 земаља и то: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, 
Мађарска, Македонија, Црна Гора, Румунија, Србија, Словачка и 
Словенија. Услед немогућности да се прикупе подаци за Босну и 
Херцеговину у овој години, вредности индекса и ранг нису 
приказани за 2014. годину [8]. 

На графикону 3 црвена линија приказује кретање вредности 
ИГК за Србију у периоду 2007-2014. Према укупној конкурентности, 
мереном Индексом глобалне конкурентности, у 2014. години Србија 
је пласирана боље једино од Албаније чија се позиција на листи 
константно погоршава већ трећу годину за редом. Остале земље из 
региона су у већини случајева побољшале своју позицију у односу на 
претходну годину, при чему се највише истиче Румунија са 
побољшањем ранга од чак 17 места, док су Македонија и Грчка 
такође забележиле значајан скок од 10 места на ранг листи. 
Углавном земље са релативно високим вредностима ИГК у односу 
на Србију бележе пад вредности, док земље са ниским вредностима 
бележе раст [8]. Код земаља са високим вредностима ИГК редукција 
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вредности наступила је као резултат неодрживости освојених 
позиција услед налета кризе. Са друге стране, земље које су и поред 
удара кризе у последње четири године оствариле значајан напредак 
и поред погоршања квантитативних показатеља конкурентности свој 
напредак дугују пре свега оптимистичним резултатима добијеним 
анкетом. Разлоге таквог оптимизма овде нећемо анализирати. Може 
се констатовати да таква кретања нису правило када је Србија у 
питању, па померања, било позитивна или негативна углавном 
приказују реалне помаке, који доводе до релативно одрживих 
вредности ИГК, ако се изузму снажни екстерни шокови (као што 
могу бити економске кризе светских размера, ратови и сл.). 

  
Табела 2.: Ранг земаља према Индексу глобалне конкурентности 

(2007-2014.) 

                20071            20082             20093             20104                20115            20126                20137                  20148 

Албанија 109             108                96                88                 78                89                 95                    97  

БИХ         106             107               109             102                100                 88                87                    н.а.  

Хрватска 57               61                72                77         76                 81               75                     77 

Грчка       65               67                71                83                   90                96                  91                     81 

Мађарска 47              62                 58                52                    48               60                  63                    60  

Македон. 94               89                 84                79                    79                80                 73                    63 

Црна Гора 82             65                62                49                     60                72                 67                    67 

Румунија74                68                    64             67                  77               78                    76                   59  

Србија    91                85                   93             96                   95               95                  101                   94 

Словачка 41               46                   47             60                   69               71                    78                   75 

Словенија39               42                   37            45                   57                56                    62                   70 

1) извештај обухвата 131 земљу; 2) извештај обухвата 134 земље; 3) извештај 
обухвата 133 земље; 4) извештај обухвата 139 земље; 5) извештај обухвата 142 
земље; 6) извештај обухвата 144 земље; 7) извештај обухвата 148 земаља; 8) 
извештај обухвата 144 земље. 

Извор: WEF (2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014.) 
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Графикон 3.:  Кретање Индекса глобалне конкурентности  
(2007-2014.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: WEF (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.) 
 
За груписање земаља према нивоу развијености користи се 

релативно прецизан и једноставан критеријум који полази од 
реализованог нивоа БДП per capita , деноминован у америчким 
доларима. Србија се, према вредности БДП по становнику сврстава у 
земље на средњем нивоу развијености. 

 
ОБРАЗОВАЊЕ КАО ИЗВОР КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ 

 
Све развијене земље света заснивају своју развојну стратегију, 

управо, на ширењу интелектуалног капитала, као главног ресурса 
који може да обезбеди конкурентске предности. У условима 
савремене глобализације, привредна компетентност државе зависи, 
пре свега, од нивоа знања на којем су друштво и привреда засновани. 

Ера знања доноси нове рапидне промене у друштву, 
технологији и науци што је за последицу имало огроман утицај на 
конкурентски положај предузећа и њихову способност да на прави 
начин одговоре изазовима окружења а самим тим и национална 
економија, посматрајући на макро нивоу. Ове промене су нарочито 
бројне и значајне у последњих десет година. Створена конкурентска 
предност на основу ресурса знања, даје могућност да се одржава 
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постојећа позиција или да се превазиђу конкуренти. Уколико се 
људски капитал вреднује на прави начин, ако се он схвати као 
пословни потенцијал који обухвата знање и вештине запослених, 
њихову обученост, талентованост, креативност, испољени 
ентузијазам и способност учења, постаје кључна детерминанта 
успешног пословања.  

Актуелност менаџмента знања као концепта, перманентно 
расте, због чињенице да целокупни развој људске цивилизације у 
највећој мери зависи од успешности управљања знањем. Као потврда 
значаја овог концепта је да се сваке друге године, одржавају 
министарске конференције о високом образовању, на којима 
европски званичници оцењују достигнућа појединих држава у 
реформи високог образовања, као и у спровођењу Болоњске 
декларације. У том циљу развој високог образовања треба ставити у 
контекст европских интеграција, у смислу испуњавања критеријума 
или усвајања препорука међународних организација. 

Повезивање људи који поседују специфичне вештине и знање 
постаје императив, а помоћу тога се може обезбедити одржива 
конкурентска позиција. Време за доношење одлука је све краће. 
Турбулентност окружења и брзина промена захтевају моменталне 
организационе реакције. Релације између запослених су много 
комплексније. Нови тип пословних релација захтева развој вештина 
које истичу независност, комуникативност и способност да се 
изграде и одрже јаке релације између запослених [4]. Концепт 
виртуелних организација мења начин на који људи међусобно 
сарађују и смањује потребу за физичким контактом запослених, а у 
многим случајевима је и потпуно редукује. Информациона и 
комуникациона технологија је уграђена у велики број међуљудских 
интеракција и пословних трансакција. Људи су постали технолошки 
зависни више него икада пре. Мера неписмености није више 
познавање читања и писања, већ познавање рада на рачунару и 
његово коришћење у приватне и пословне сврхе. 

Draker  истиче да су основни ресурси у капитализму: радна 
снага, земљиште и капитал, у посткапиталистичком друштву 
замењени за информације и знање, што је природна последица 
техничко- технолошке револуције [3]. 

Већи обим популације и њихова међусобна интеракција (у 
смислу размене информација, идеја, знања и искуства) доводе до 
виших нивоа технолошког напретка. Међутим, данас је мала 
вероватноћа, да ће у изузетно сиромашним земљама доћи до развоја 
нових технологија, јер оне (по правилу) услед политичке 
нестабилности, корупције, феномена одлива мозгова и оскудице 
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адекватног људског капитала нису у стању да примене постојећу 
технологију. Неки од наведених аргумената важе и за Србију. 

Посебна пажња, се ставља на значају привлачења страних 
директних инвестиција и експлоатацији знања у привредне сврхе. 
Технички прогрес, инициран поменутим детерминантама, се никада 
не исцрпљује јер он непрекидно расте.  Јавља се захваљујући 
константним улагањима у истраживање и развој , развој науке, па 
уједно и у образовање људских ресурса. Србија мора да улаже у 
људски капитал, као и у стварање адекватног привредног амбијента  
ради привлачења страног капитала, што и јесте део политике у 
последњих неколико година [7].  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Дугогодишња изолованост и одсуство српске привреде из 

међународних економских дешавања, условило је економско 
заостајање током последње деценије 20. века. То је за последицу 
имало недовољно привлачење страног капитала. С обзиром да 
стране директне инвестиције , представљају најважније средство 
економског опоравка и развоја српске привреде, стратегија прилива 
страног капитала мора постати и бити окосница економске и 
развојне политике. У том циљу изузетно је важно дефинисати 
приоритетне области као и облике за инвестирање страног капитала. 
Србија  треба да дефинише врсту потребних страних инвестиција и 
привредне области које треба развијати. Као све земље тако и наша 
национална економија, треба да је усмерена ка оним привредним 
областима у којима се на најбољи начин могу искористити 
компаративне предности, као што су расположиви природни 
ресурси, јефтина и образована радна снага, величина и повезаност 
домаћег са другим тржиштима [2]. 

Реално посматрајући,  циљ свих земаља Балкана које су остале 
ван граница Уједињене Европе, је правац који води ка реализацији 
европске идеје. Тај циљ се једино може успешно остварити, помоћу 
добро осмишљене стратегије ка процесу придруживања Европској 
Унији.  Европска Унија је реалност, колико год да постоје опречни 
ставови око њене будућности. Ако се полази од историјског искуства 
да су све велике идеје и праксе на свом почетку суочене са великим 
бројем потешкоћа, онда се може слободно констатовати, да је 
Европска Унија и поред свих недаћа, на стабилном путу свог 
будућег развоја. 
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ПРЕДУЗЕЋА 
 

IMPLEMENTATION OF DIGITAL – PROMOTION TECHNIQUES AS  PRE-
REQUEST FOR IMPROVEMENTS OF DOMESTIC COMPANIES’ 

COMPETITIVENESS 
 

Ива Бубања1 
Београдска пословна школа – Висока школа стуковних студија, 

Београд, Србија 
 
 

Сажетак: Развој информационог друштва, као и примена информационо - 
комуникационих технологија у свим областима рада и деловања, помогли су 
предузећима да се боље позиционирају на тржишту и постану конкурентнија. У 
новим, измењеним условима пословања посебно су значајни потенцијали 
Интернета и IKT- а који су омогућили лакши долазак до информација и убразали 
процесе њиховог повезивања и размене. Подаци који се прибављају у виртуалној 
сфери, преко вебсајтова, друштвених мрежа и путем online комуникације са 
корисницима, могу бити кључни за економски раст и развој предузећа уколико их 
она уврсте у своје пословање (промене у процесима производње и унапређења 
производа и услуга). Уз помоћ Интернета оглашивачи, у овом случају - домаћа 
предузећа, су у могућности да јефтиније реклмирају своје пропизводе и дођу до 
циљне публике. Они уз помоћ мрежних сервиса прате потребе и претраге својих 
корисника и прилагођавају им понуду производа. На основу годишњег извештаја 
Републичког завода за статистику у Србији, 100% предузећа користи рачунар и 
Интернет у свом пословању, а 74% њих поседује сопствени вебсајт. Фокус овог 
рада је на сагледавању значаја правилног позиционирања домаћих предузећа у 
online сфери и адекватне примене дигитално - промотивних техника. Поред тога 
у раду ће се анализирати на који начин домаћа предузеће користе ове технике у 
комуникацији са купцима и у којој мери повратне информације имплеметирају у 
своје пословање. Присуство у online свету је постало неопходан предуслов за 
конкурентно пословање на домаћем и светском тржишту, због чега предузећа 
стално раде на ширењу својих активности и побољшању свог имиџа на 
Интернету. 
Кључне речи: предузеће, конкурентност, промоција, рекламе, Интернет, 
потрошачи, комуникација, пословање. 
 
Abstract: Informational society development and the implementation of information - 
communications technologies in different activities and industries enable companies to 
improve their market position and the competitiveness level. In these new, changed 
business environment, Internet and ICT have the rising importance, because they enable 
search, connection and exchange of information. Data collected in virtual sphere, 
through websites, social networks and online user communication, can contribute to 
company’s economic growth and development, if they are applied in business processes 
and strategies (changes in production processes and product and service improvement).  

                                                           
1
 ivabubanja@gmail.com 



 410

By using potentials of Internet, advertisers, in this case - domestic companies are in 
position to promote their products cheaper and to reach the target audiences. Different 
network services help enterprises to monitor their users’ needs, to follow their Internet 
search and then to adapt their products’ offer to users preferences. Based on the Annual 
report of the Serbian Statistical Office, 100% of domestic companies use the computers 
and Internet in their businesses, and 74% of them have their own website. In the focus of 
this paper are: 1) reviewing the importance of correct positioning local companies in the 
online sphere and 2) the proper implementation of digital - promotional techniques. In 
addition, the author will analyze how domestic companies use these techniques in 
communication with their customers and in what extent they implement feedbacks in 
their business. The company's presence in the online world is necessary nowadays and 
therefore their online identity must be built carefully. In this way the enterprises will get 
chance to become more competitive not only at domestic, but also at the world market. 
Key words: enterprise, companies, competitiveness, promotion, commercials, Internet, 
consumer, communications, business. 

 
1. УВОД 

 
Са уласком у информационо друштво дошло је до промена у 

животима појединаца, као и до стварања нових форми и облика 
пословања компанија и предузећа. Информационо - комуникационе 
технологије (IKT) и интернет створили су другачији пословни 
амбијент. Он је захтевао да се предузећа адаптирају и прихвате нове 
технологије са циљем да задрже своје позиције на тржишту и издвоје 
се међу конкуренцијом.  

Новине које је донела дигитализација и селидба на мрежу 
изазивале су промене у економском систему, јер више не постоје 
просторна и временска ограничења како по питању приступа online 
тржишту, тако и у комуникацији. Стратегије и акције које предузећа 
предузимају да би успоставила односе са потенцијалним купцима, 
део су маркетинга који обухвата традиционалне канале и медије, али 
и употребу веба и IKT - а. На овај начин развијају се позитивни и 
дугорочни односи са потрошачима, који ће куповати и online и 
оффлине и креирају се предности које ће компанијама омогућити да 
своје производе и услуге пласирају на тржишту по вишим ценама од 
конкурената. 

Дигитални или е - маркетинг има за циљ да се приближи 
купцима, боље их разуме, дода вредност производима, шири своје 
дистрибуционе канале и подстиче продају уз помоћ дигиталних 
технологија. То се врши путем различитих online канала који воде до 
тржишта: веба, е - маила, база података, мобилних технологија, 
дигиталне ТВ или путем блогова, подкастова, социјалних мрежа и тд 
(Видас – Бубања, Танасковић, 2012).  

У срцу доброг маркетинга је интерактивни дијалог између 
купца и продавца. У овом случају маркетинг активности не покреће 
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технологија, већ пословни циљ: придобијање нових купаца и 
задржавање постојећих. Интернет и online технологије омогућавају 
лакшу индентификацију, антиципирање и ефикасније задовољење 
потреба потрошача и то све на основу њихових коментара, упита, 
захтева и приговора који се остварују преко мреже. Ефикасно значи 
на аутоматизован начин, али не и инперсонално, јер се однос између 
купца и продавца унапређује временом. 

Е - маркетинг се не реализује у изолацији већ је најефикаснији 
када је интегрисан са осталим комуникационим каналима као што су 
телефон, ТВ, штампа или комуникација лицем у лице. Online канали 
се користе са циљем подршке целом процесу куповине од 
предпродајних активности, преко продаје, па до послепродајних 
активности и даљег развоја односа са купцима (Strauss, Frost, 2009).  

 
2. МЕДИЈСКИ ДОПРИНОС ВЕЋОЈ КОНКУРЕНТНОСТИ 

 
Предузећа своје промотивне поруке преносе путем медија. Да 

би реклама оставрила свој пун потенцијал, она мора бити пренета 
путем медија који је за њу најадекватнији. Одабир медија зависи од 
производа или услуге које предузће представља потенцијалним 
корисницима, циљне групе којој је реклама намењена, али и 
карактерситикама самог медија (Бубања, 2014).  

Индустрија штампе била је у порасту  између 1890. и 1920. 
године, а новине су биле основни извор инормација у друштву. Са 
Великом депресијом, 1930. године, на медијско тржиште се пробија 
радио. Његова популарност омогућиће му да преузме штампаним 
медијима један део оглашивача (Patel, 2010). После њега у људске 
домове долази телевизија која је брже преносила информације већем 
броју људи. Из тог разлога и она штмапаним медијима одузима део 
оглашивача око 1960. године. Након тога, новине више никада нису 
имале монопол на тржишту оглашавања.  

Интернет је од традиционалних медија преузео добре 
карактеристике попут телекомуникација и преноса информација, али 
је укино просторна и временска ограничења и омогућио потпуну 
интерактивност (Internet Society, 2014). Постаје јавно признат као 
светска информативна платформа 1995. године, од када његова 
доступност стално расте, а данас га користи преко 3 милијарде људи. 
У задњих десет година на интернет сцени су се десиле велике 
промене: уведена је широкопојасна конекција, текстуалне поруке се 
већински замењују видео садржајима, а корисници за приступ мрежи 
користе паметне телефоне и мобилне платформе. (Табела 1) (Internet 
Society, 2014). 
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Табела 1.: IKT и интернет: општи подаци 
 

Интернет корисници (2014) 
• 2.893.587.260 Интернет корисника у свету  
• 2/3 светских интернет корисника долази из развијених 
земаља 
• Глобална интернет пенетрација износи 40%, у 
развијеним земљама 78%, а 32% у неразвијеним земљама 
• Домаћинства са интернет приступом: 44% на глобалном 
нивоу, 78% у развијеним и 31% у неразвијеним земљама. 
Широкопојасна конекција (подаци из година у загради) 

• 93% корисника користи широкопојасне конекције 
(2012).  
• На свету постоји 2,3 милијарди преплатника на 
широкопојасне конкције са стопом пенетрације од 32% (2014). 
• Мобилне широкопојасне конекције ће до 2018. 
користити преко 5.3 милијрди људи. 

Мобилни корисници (2014) 
• 7 милијарди људи користи мобилни телефон 
(приближава се укупном броју људи на свету)  
• Стопа мобилне пентрације је 96% (90% у развијеним 
земљама и 121% у неразвијеним).  

Извор: (Internet Society, 2014). i (ITU, 2014) 
 
Интернет је од 1988. године постао комерцијално отворен ка 

оглашивачима, уклањајући баријере које су се тицале високих 
трошкова објаве реклама. Захваљујући могућностима које пружа, а 
које до сада нису биле могуће, конкурентан је на рекламном 
медијском тржишту и скоро 80% оглашивача своје рекламе сели на 
мрежу, па чак и у веб верзије новина (Patel, 2010). 

У складу са растом броја корисника интернета и значаја 
оглашавања на мрежи, променио се и однос улагања компанија у 
традиционлне и дигитале међе. Предузећа данас дају предност 
дигиталним медијима, чиме мењају однос раста online и 
традиционалног рекламног тржишта. Статистка показује следеће. 

Према e - Marketeru  светска online рекламна индустрија имала 
је пораст са 475$ милијарди, 2010. године, на 575$ милијарди у 2014. 
години. У оквиру растуће динамике укупне рекламне индустрије 
евидентан је раст удела online рекламног тржишта, док се на пример, 
тржиште реклама у штампаним медијима налази у сталном паду. 
Тако су у 2005. години приходи од интернет оглашавања били око 
13$ милијарди, да би се до 2013. гоидине, они попели на 45$ 
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милијарди. За разлику од online оглашавања, приходи од оглашавања 
у штампаним медијима су у истом периоду пали са 47$ милијарди на 
20$ милијарди (E-Marketer, 2012). 

Прогнозе упућују на даљу динамику раста и повећање удела 
online оглашавања. Процене указују да ће се у току 2015. године на 
рекламе на интернету потрошити око 600$ милијарди, а 2016. године 
628$ милијарди (IAB, 2014.). Вредност европског online рекламног 
тржишта порасла је заправо са 6,6 милијарди евра у 2006. години на 
27,3 милијарди у 2013. (IAB, 2014).  

У Србији вредност тржишта дигиталног и интерактивног 
оглашавања је у 2013. години процењена на 16.3 милиона евра, што 
укључује и оглашавање на мобилним уређајима. Раст укупне 
вредности тржишта на годишњем нивоу је 13,41%, при чему је 
највећи раст имало оглашавање на друштвеним мрежама од 27%. 
Такође тржиште мобилног оглашавања је у 2013. години забележило 
раст од 150%, што значи да је његова укупна вредност износила 380 
хиљада евра (Adex IAB Serbia, 2013). 

Израда плана за пласман промотивних порука полази од тога 
колико циљна група користи одређени медиј. Од индикатора се 
обично прати време које потенцијални купци троше на поједине 
медије и начин на који приступају изворима информација (Табела 2).  

 
Табела 2.: Време које потрошачи троше на поједине медије 

 
Медиј ТВ Интернет Штампа 

Европа 16,8 х 14,8 х 4,6 х 
Србија 16,9 х 13 х 13,1х 

Извор: (IAB, Mediascope Europe, 2012). 
 
Као што видимо, Србија је по времену гледања ТВ блиска 

европском просеку, али штмпани медији зато имају вернију публику 
од Европљaна, која више времена издваја на читање папирних 
формата. Време које људи проводе на интернету је блиско 
европском просеку и има тенденцију сталног пораста. 

Сада постоји и много уређаја преко којих се приступа мрежи. 
Људи користе компјутере, таблете, паметне телефоне, играчке 
платорме итд. На тај начин информације које једно предузеће може 
представити у online сфери постају део свакодневнице 
потенцијалних потрошача. У Европи чак  44%  корисника приступа 
интернету преко паметних телефона, а 37% њих користи за приступ 
мрежи више од једног уређаја (48% њих је online и док гледају ТВ) 
(IAB and Mediascope Europe, 2012). 
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Данас просечан корисник у Србији приступа интернету путем 
компјутера, док 21% њих користи паметан телефон, а 24% користи 
више уређаја. Свега 2% активних корисника приступа мрежи путем 
таблета. У нашој земљи статистика показује још пуно простора за 
напредак како по питању укупног броја корисника интернета, тако и 
по питању коришћења технолгија и њиховог развоја. 

 
3. РЕКЛАМИРАЊЕ У ONLINE СФЕРИ 

 
Промоција обухвата маркетинг активности које су створене у 

циљу стимулисања тражње. Међу бројним промоционим алатима, 
као једна од најуспешнијих техника јесте рекламирање. У 
традиционалном маркетингу рекламе су инперсоналне, једносмерне, 
скупље, спорије и мање ефикасне у односу на модерну online 
рекламу.  

Интернет је створио могућност за интерактивни маркетинг 
који је компанијама омогућио да директно комуницирају са купцима, 
јер потрошачи само једним кликом на рекламу могу сазнати више о 
производу. Рекламе на интернету мање коштају, имају богатији 
формат и могућност комбиновања текста, звука, слике и анимација. 
Рекламне поруке се лакше усмеравају на различите сегменте 
потрошача, а рекламни садржаји се прате у реалном времену. 
Највећа предност online оглашавања је ипак интерактивност, као и 
чињеница да се рекламе могу обновити у сваком тренутку уз додатно 
линковање између сајта и реклама. Проблем се јавља са праћењем 
трошкова и утврђивањем реалног домета и ефекта рекламне поруке, 
мада одређени системи мерења и обрачуна већ постоје (Strauss, Frost, 
2009). 

 
3.1. ВРСТЕ ONLINE РЕКЛАМА 

 
Форме online рекламирања могу бити различите. Због тога су 

могућности комбиновања рекламних порука изузетно велике, као и 
оригиналност и различитост у односу на конкуренцију. Међу 
домаћим предузећима популарна форма рекламирања на мрежи су 
банери или промотивне поруке. Оне се у виду малих прозора 
појављују на врху или дну екрана, а кликом на њих се отвара сајт 
компаније. Партнерски рекламни односи се јављају када две 
компаније рекламирају једна другу разменом банера на својим веб 
сајтовима (Видас - Бубања, Танасковић, 2012).  

Поред њих, предузећима се пружа могућност да се промовишу 
и путем дисплеy реклама које садрже више графике и празног 
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простора него текста и укључују како традиционалне банере тако и 
рекламе других димензија. Рицх медиа рекламе покушавају да 
заинтересују купца више од статичног банера, јер користе ефекте 
Flash-a, DHTML - а или Jave. 

Pop - up рекламе су врста рекламног садржаја који се 
појављује у посебном раму и прекрива прозор претраживача. Оне се 
морају затоврити да би корисник  могао да настави са радом. Постоје 
три врсте оваквих реклама (Видас - Бубања, Танасковић, 2012): 1) 
pop up  – реклама се отвара испред захтеване стране пре, у току или 
након сурфовања интернетом, 2) pop under – реклама се отвара испод 
тражене стране 3) међупросторна  реклама – приказ промотивног 
садржаја се врши након што корисник кликне на одређени линк. Ова 
реклама остаје на екрану све док се садржај учитава. 

Плутајућа реклама је такође online промотивни садржај који 
се од других већ наведених форми разликује по томе што се креће по 
екрану корисника.  

Простирајућа реклама је врло слична плутајућој, при чему она 
има и могућност да мења величину и може прекрити и цео садржај 
стране. Учтив оглас се насупрот њиха активира само у једном делу 
екрана корисника и не нарушава садржај који се претражује.  

Све већу популарност на рекламном online тржишту имају 
(Strauss, Frost, 2009): 1) wallpaperi или огласи у позадини који мењају 
позадину стране коју корисник гледа, 2) видео рекламе и 3) рекламе 
мапе коју чине текстови или графичке форме које се појављују 
заједно са локацијом на гоогле мапи. Трик огласи као последњи у 
овој категорији су прозори који личе на оне које емитује 
компјутерски систем када дође до неке грешке у раду и зато 
корисницима привлаче посебну пажну. 

Поред свих наведених форми online оглашавања, постоје и 
друге могућности промоције предузећа на мрежи. Поред формирања 
сајта компаније и отварања профила на друштвеним мрежама, који 
су сада готово услов за постојање и пословање предузећа, рангирање 
компаније на претраживачима или коришћење e- maila као облика 
комуницирања са потенцијалним потрошачима је изузетно значајно 
за повећање конкурентности предузећа генерално и на online 
тржишту.  

Рангирање компаније на претраживачима има велики значај за 
ниво њене видљивости на мрежи. Они одређују индекс садржаја на 
регистрованим сајтовима који може бити претражен преко кључних 
речи. То значи да ако предузеће није добро пласирано код 
претраживача, оно може изгубити значајан део продаје, јер 
привлачење посетилаца на сајт копманије зависи од снаге бренда и 
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offlinе комуникација. Иако је највећа предност коришћења url адресе 
као рекламног алата чињеница да је он бесплатан, нека предузећа 
кроз метод плаћеног претраживања обезбеђују да се њихово име 
појави на врху списка резултата релевантних претраживања. Ово је 
чак један од најефикаснијих комуникационих канала са будућим 
потрошачима, јер 43% купаца користи претраживаче (Strauss, Frost, 
2009). 

 Још један од начина да се комуницира са потенцијалним 
купцима је путем мејлова (е - mail маркетинг). Циљ слања оваквих 
рекламних порука је унапређење односа са тренутним купцима , 
подржавање лојалног купца, као и придобијање нових купаца или 
убеђивање већ постојећих да нешто одмах купе. Предности овакве 
комуникације су то што је ово јефтин и брз начин за вођење 
дијалога, који се лако прати. У мејлу компанија може слати 
неwслеттер као одређени вид компанијских новина, подсетник о 
најновим догађајима или производима, затим насумично изабране 
информације о редовном пословању компаније, или обавештавати 
кориснике о значајним датумима. Online форма омогућава контролу 
потрошача у смислу да он преко постојећих сервиса може одредити 
из којих области жели да му стижу информације. Е – маил чак може 
постати и место на коме ће корисници водити дискусију о одређеном 
производу или услузи компаније.  

 
4. КОРЕЛАЦИЈА ДИГИТАЛНОГ ПРИСУСТВА КОМПАНИЈЕ 

И НИВОА ОСТВАРЕНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ 
 
Основ за остваривање добрих пословних резултата је да 

предузеће оствари предност над конкуренцијом. Та предност настаје 
из могућности да компанија створи већу вредност за своје купце. 
Стање на светском глобалном тржишту је такво да предузећа на 
њему све спорије расту, а број њих који нуде сличне производе 
постаје већи. То конкурентској предности даје растућу важност.  

На глобалном нивоу конкурентност значајна за пословање 
компаније се базира на новој роби, примени нових технологијама, 
изворима залиха, типовима организација, начинима комуницирања 
са пословним партнерима, а посебно купцима. Зато је дигитална 
сфера као новитет са свим својим техникама и формама рада, добија 
посебно на значају и важности у овој области.  

Интернет у савременим условима пословања постаје кључна 
пословна инфраструктура. Свако предузеће које има амбицију да се 
конкурентно позиционира на тржишту мора представити своје 
производе и у online окружењу. Ниво конкуренције и глобална 
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димензија тржишта захтевају од менаџера да се пођеднако обрате 
свима и уваже све тржишне сегменте (Strauss, Frost, 2009): а) 
кориснике који искључиво купују у класичним продавницама, б) 
потрошаче који се информишу преко мреже, али желе да куповину 
обаве на класичан начин, ц) сегмент тржишта који обухвата 
кориснике који се информишу и купују online. 

Дигитално присуство директно доприноси расту 
конкурентности предузећа тако што олакшава креирање додатних 
вредности и диференцирање производа по више основа (Видас - 
Бубања, Танасковић, 2012): 

1. Нижи трошкови пословања обухватају ниже трошкове 
трансакција, промоције и укупне комуникације што 
омогућава предузећу да његов производ буде ценовно 
конкурентнији у односу на остале произвођаче.  
2. Боље упознавање и интерактивно комуницирање са 
купцем омогућава предузећу да свој производ формира у 
складу са посебним захтевима купаца које је добро упознао 
или их је директно укључио у сам процес креирања 
производа. 
3. Боља информисаност и већи избор за купце је могућ 
захваљујући примени IKT технологија у промоцији. Са друге 
стране интернет и IKT нужно убацују предузећа у тржишну 
утакмицу на већ претрпаном тржишту, али и их и издвајају 
ако се у њој истакну и буду бољи у односу на друге. 
4. Глобализација и ширење бренда компаније се 
остварује тако што компанија постаје видљива на мрежи и 
свакодневно доступна појединцу чиме се оснажује бренд како 
у online окружењу, тако и генерално. 
5. Доступност глобалног тржишта везана је за чињеницу 
да сада предузећа захваљујући примени интернет технологија 
могу да понуде своје производе глобално и тако јефтино и 
брзо уђу у тржишне сегменте у којима до сада нису нудили 
своје производе или услуге. 
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 

Овако растуће дигитално тржиште представља повољно 
пословно окружење за компаније и омогућава им да уз пажљиво 
формирану стратегију online комуникације побољшају свој положај 
и постану конкурентније. Привилегије које пружа интенет као медиј 
комуникације и као канал преноса рекламних порука везују се пре 
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свега за могућност да се предузеће додатно развије и да његове име и 
производ постану препознатљивији потрошачима. 

У развијем тржишним економијама пословање компаније у 
online сфери сматра се нормалном праксом, што у земљама у развоју 
и транзицији није увек случај. То најбоље потврђују домаћа 
предузећа (на основу извештаја Републичког завода за статистику) 
која у свом пословању користе и рачунар и интернет у 100% 
случајева, али зато само 74% њих поседује компанијски сајт од којих 
је само 35% повезано са профилом на некој друштвеној мрежи (РЗС, 
2014). 

Базични мотиви који треба да покрену домаћа предузећа да у 
већој мери пређу на online комуникације и примену дигиталних 
промотивних техника су: могућност успостављања директних 
комуникација са потрошачима - корисницима, глобална доступност, 
и проширење профитних маргина пословања.  

Прихватање интернета, у исто време не значи и само бити 
повезан на мрежу, већ и прелазак на информационо - технолошке 
алате и њихова реализација у пркаси. Да би се остварио прав ефекат 
оваквог начина пословања неоходно је да се изврши  комплетан 
реинжењеринг организације пословања и рада. То подразумева да се 
информационо - комуникационе услуге интегришу у укупни 
пословни систем и пословно окружење.  

И поред евидентног напредка у приступу IKT, Србија и даље 
значајно заостаје у остваривању утицаја IKT потенцијала на 
економију и друштво. На листи НРИ индекса за 2010-11. годину 
Србија је имала 93-ћу позицију, а од земаља из окружења једино је 
лошије била пласирана Босна и Херцеговина на 110-том месту. На 
листи за 2014. годину Србија је напредовала на 80 - ту позицију, али 
је сада најлошије пласирана од свих земаља regiona (World Economic 
Forum, INSEAD, 2014). 

Овакав пласман Србије на листи индекса мрежне спремности 
дирекно се рефлектује у њеном пласману на листи Индеса 
националне конкурентности коју од 1979. године израђује Светски 
економски форм са циљем испитивања и праћења фактора који 
утичу на економије земаља да достигну сталан привредни раст који 
је одржив у дужем временском периоду. Од 144 земље Србија се по 
Индексу конкурентности 2014-2015 рангирала на не тако високо 94.  
место, што је за једно место горе него претходне године (World 
Economic Forum, 2014). 

Изнад нас се налазе Хрватска на 77. месту и Словенија на 
високом 49. Ово показује озбиљност послова који се налазе како 
пред Владом Србије која мора да дефинише одговарајуће стратегије 
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развоја и раста конкуретности, тако и пред менаџментом домаћих 
предузћа. Она морају уважити све релевантне факторе 
конкурентности усклађене са перформансама савременог е – доба, а 
које укључују и дигиталне промотивне технике, и на тај начин дати 
праву шансу за реализацију свих предности које IKT потенцијали 
доносе савременом пословању. 
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Сажетак: Конкурентност српске привреде је на крају процеса транзиције и даље 
недопустиво ниска. О ниском степену конкурентности домаће привреде, 
најупечатљивије говори оцена Светског економског форума за 2014. годину, по 
којој се Србија налази на 94. месту од 144 рангираних земаља. По овој оцени 
Србија се међу европским земаља налази на самом зачељу табеле. Такође, о лошем 
рангирању наше привреде говори и чињеница, да и даље у нашем извозу, чак две 
трећине чини извоз репроматеријала и разних врста сировина. 
Лош квалитет производа, недостатак сертификованих готових производа, серије 
малог обима, слабо организована дистрибутивна мрежа, неповољни услови 
кредитирања производње итд, отежавају домаћој привреди да у кратком и 
средњем року повећа своју производњу, а тиме и шансе за извоз. Имајући то у 
виду, недвосмислено се може закључити, да је ниво конкурентности српске 
привреде и даље недопустиво низак, мада са тенденцијом благог опоравка. 
Кључне речи: конкурентност, продуктивност, сиромаштво, незапосленост, 
Европска унија, животни стандард, социјална политика, међународни стандарди. 
  
Abstract: The competitiveness of Serbian economy at the end of the transition process is 
still unacceptably low. About low level of competitiveness of the domestic economy, says 
the most striking mark the World Economic Forum for 2014 that Serbia is on the 94th of 
144 ranked countries. According to this assessment Serbia is among the European 
countries located at the bottom of the table. Also, about the poor ranking of our economy 
is the fact that in our exports, two thirds is exported goods is raw materials and various 
kinds’ materials for further treatment. 
Poor quality products, lack of certified finished products, a series of small-scale, poorly 
organized distribution network, unfavorable lending conditions of production, etc., make 
it difficult for the local economy in the short and medium term to increase its production 
and thus the opportunities for export. With this in mind, it can be concluded 
unequivocally that the level of competitiveness of Serbian economy still unacceptably 
low, although with a tendency of mild recovery. 
Key words: competitiveness, productivity, poverty, unemployment, the European Union, 
living standards, social policy, international standards. 
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1. УВОД 
 
 У току прве деценије XX века, конкурентност српске 
привреде није била на пожељном нивоу, чак је имала тенденцију 
погоршања. Фактори који су довели до таквог стања, свакако су 
бројни, а девизни курс је један од врло значајних интерних 
економских фактора који су утицала на пад конкурентности домаће 
привреде. Реални девизни курс, дакле однос домаће валуте према 
страним конвертибилним валутама био је у зони апресијације 
динара. Такво стање је истовремено значило пад конкурентности 
српске привреде у односу на главне спољно-трговинске партнере.  
 У новој развојној фази, Србија мора да ствара и одржава 
конкурентску предност, пре свега помоћу савременијег 
предузетништва и иновативности предузећа. Такође, мора више 
пажње да се посвети подизању ниво знања и убрзаном технолошком 
развоју, што ће довести до раста економских и технолошких 
перформанси српских предузећа и целокупне привреде. Подизање 
конкурентности сваке привреде, па тако и наше, посебно њених 
извозно оријентисаних грана, подразумева значајно унапређење 
општих  фактора конкурентности, међу којима су најбитнији: 
макроекономска стабилност, одрживи привредени раст, укљученост 
у глобалне интеграционе процесе, висока ефикасност правне државе, 
које је од пресудне важности за креирање позитивног привредног 
амбијента тј. креирање пожељног институционалног амбијнта за 
успешно пословање предузећа.[3] 
 

2. АКТУЕЛНИ ИЗАЗОВИ НА ПУТУ ВЕЋЕ 
КОНКУРЕНТНОСТИ СРПСКИХ КОМПАНИЈА 

 
 Конкурентност предузећа је доминантно одређена 
технолошким и организационим прилагођавањем конкретног 
предузећа и јачањем пословних, финансијских, маркетиншких и 
технолошких способности предузећа да измене постојећу секторску 
и тржишну структуру. Конвенционални поглед на изворе 
конкурентности, у фокус ставља контролу екстерних фактора 
производње, као што су природни ресурси, рад и капитал, због тога у 
конкурентској утакмици побеђују они који имају тзв. компаративну 
предност, односно предност у нижим трошковима. Међутим, у 
информатичкој привреди тежиште конкурентности се помера од 
екстерних фактора ка интерним факторима (знање, информације, 
стратегије, пословни амбијент). 
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 Имајући то у виду, централно питање развоја сваке 
националне привреде постаје стварање услова за брз и одржив раст 
продуктивности коришћењем нових софистицираних извора 
конкурентске предности. Другим речима, иако је конкуренција на 
бази обима природних ресурса и јефтине радне снаге легитимна 
конкурентска стратегија, проблем је у томе што се ова ресурсна 
комбинација, да лако имитирати и постоји велика вероватноћа појаве 
нових конкурената, који исти производ могу производити по нижој 
цени. Такође. врло је јасно да ова стратегија не може надокнадити 
предности знања, информација, нових развојних стратегија 
предузећа и развијеног пословног амбијента. Императив сваке 
националне стратегије конкурентности мора бити раст 
продуктивности и трансформација економског раста у раст 
стандарда становништва. Конкурентност на нивоу предузећа сада се 
све више заснива истовремено и на ниским трошковима и на 
диференцирању производа. Наиме, многе компаније данас успевају 
да буду супериорне и када је у питању диференцијација производа 
на изабраном циљаном сегменту и када је у питању ниска цена. 
 Последњих пар деценија у Србији су одржавани чести 
политички избори и као последица тога често је долазило до 
делимичне промене економске политике. Сувише честе промене 
економске политике и заустављање реформи због избора уносе 
елемент неизвесности и ризика у пословању. Осим честих избора, на 
политичку стабилност, а тиме и економску, несумљиво утичу и 
међународне околности и конкретна позиција коју дотична земља 
има. Када су у питању политички односи Србије, а последично и 
економски односи, били су на кратко погоршани са већином земаља 
ЕУ и САД, као реакција на једнострано проглашење независности 
Косова и Метохије. Тек што је некако ралаксирана врло незгодна 
спољно-политичка ситуација у којој се Србија нашла, не својом 
заслугом, наступила је глобална финансијска и општа економска 
криза, која је још више погоршала политичку и економску позицију 
земље. Имајући у виду непредвидивост оваквих дешавања на 
међународној сцени, задатак државе треба мора бити вођење што 
креативније и ефикасније економске политике која ће бити у стању 
да обезбеди стабилно и предвидиво окружење за пословање. Влада 
треба да обезбеди конкурентски амбијент, идентичан оном који 
постоји у развијеним тржишним привредама. То значи да треба 
обезбедити макроекономску стабилност, наставак успешно 
започетих економских реформи, повећање ефикасности 
антимонополске политике, још више смањити политички ризик, 
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наставити путем приступања ка ЕУ и привлачења страних 
инвестиција, спровести општу дерегулацију пословања и др.  
 Као један од највећих изазова на путу веће конкурентности 
српске привреде и даље стоји висок ниво јавних расхода. Такво 
стање за привреду једне земље значи да привреда издваја превише 
средстава у виду пореза и других фискалних и пара фискалних 
издатака, да би се финансирао такав ниво јавних расхода. Превисок 
ниво јавних расхода је последица раније стечених законских права, 
прегломазне јавне администрације, нереалних политичких 
„обећања“, али и нужности значајних улагања у инфраструктуру која 
се и даље налази у доста лошем стању. Јавне расходе је потребно 
постепено смањивати и на тај начин креирати стимулативан 
пословни амбијент. У том правцу последњих две године учињени су 
битни помаци и постигнути почетни резултати који су свакако још 
на климавим ногама. 
 Висок ниво буђетског дефицита, такође утиче на погоршање 
нивоа конкурентности конкретне привреде. Један од најзначајнилих 
узрока високог ниво јавних расхода тј. буџетског дефицита, јесте 
државна администрација која је у Србији прегломазна и прескупа. 
Привреди је потребна ефикасна, али „ јефтина“ државна 
администрација. Потребно је повећати ефикасност државне 
аминстрације, која би требало да буде више оријентисана ка 
корисницима тј. грађанима. У свим сегментима пословања, потребно 
је да држава до краја заврши увођење електронског сервиса, а 
нарочито када су у питању јавни регистри. Добијање грађевинске 
дозволе нажалост, још увек је изузетно бирократизован и дуготрајан 
процес. И поред одређених унапређења и даље ову област регулише 
превелики број закона и подзаконских одредби. Процедуру је готово 
немогуће завршити у временском периоду краћем од шест месеци, 
мада званичници тврде супротно, а у неким ситуацијама ова 
процедура траје и преко годину дана. Ради добијања грађевинске 
дозволе потребно је обезбедити читав низ других пратећих дозвола, 
која поскупљују и што је још горе драстично увећавају време за 
добијање потребних грађевинских дозвола, које су нека врста личне 
карте за сваки инвестициони подухват. Да би се побољшала 
ефикасност у овој области потребно је увести принцип „one stop 
shop.“   
 Да би се поправила конкурентност, од великог значаја је 
поједностављење административних процедура, снижавање њихових 
трошкова и општа дерегулација пословања. Скупе и дуготрајне 
административне процедуре (нарочито када су у питању лиценце, 
сертификати и добијање грађевинске дозволе) дестимулишу 
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оснивање нових предузећа и инвестирање. Бројне пословне области 
су регулисане мноштвом нетранспарентних прописа, а предузећа, 
инвестиори и грађани често не могу да се снађу у шуми прописа, јер 
су на снази још увек прописи које су доносиле четири бивше државе: 
СФРЈ, СРЈ, СЦГ. 
 

3. СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ КОНКУРЕНТНОСТИ 
ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ 

 
 Са глобализацијом светске привреде значај концепта 
конкурентности је постао најзначајнији фактор одрживог раста једне 
привреде. Државе које су то на време схватиле, успеле су да у 
релативно кратком року оснаже своје привреде, повећају своје 
инвестиције и извоз, стварајући тиме битне претпоставке за 
дугорочан привредни развој. Концепт конкурентности је посебно 
важан за мале земље које су због недовољних ресурса упућене на 
међународно тржиште роба и капитала. 
 Концепт конкурентности је један од основних критеријума за 
чланство у ЕУ-копенхагенски критеријум, који поставља услов 
постизања степена развоја привреде на нивоу који може да издржи 
конкуренцију на тржишту ЕУ. Концепт конкурентности је и основа 
нове индустријске политике ЕУ која се заснива на спровођењу 
структурних прилагођавања која би омогућила пораст 
конкурентности индустрије ЕУ, имајући у виду да се, тзв. старе, 
релативно радно интензивне индустријске делатности премештају 
према регионима унутар и ван ЕУ у којима постоји расположивост 
природних ресурса и где је радна снага јефтина.  
 С друге стране, индустрије засноване на иновацијама, 
развијају се убрзано под утицајем глобализације. Убрзани раст нових 
индустрија ствара и потражњу за трансфером знања, а такве 
тенденције прати и трансфер капитала. Сва дешавања у ЕУ су 
итекако релевантна и за економску политику Србије, те стога морају 
бити у основи дугорочног програма развоја Србије. Од 1. септембра 
2013. године, на снагу је ступио Споразум о стабилизацији и 
придруживању Србије Европској унији (ССП), којим је наша земља 
постала придружени члан ЕУ, са којом се ствара зона слободне 
трговине. Ово значи да се царинске стопе на све индустријске 
производе спуштају на нулу, док само мали број стратешки важних 
пољопривредних производа остаје заштићен релативно високим 
царинама. Већи део пољопривредних и прехрамбених производа 
губи сваку заштиту од европске конкуренције, док за одређени број 
производа царинска стопа ће износити од један до пет одсто. И ове 
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царине које су остале, биће фазно смањиване и на крају укинуте 
наредних неколико година. 
 Иако у јавности, а поготово у министарствима, преовладава 
оптимизам и уверење како ће отварање европског тржишта и 
заузврат отварање нашег тржишта ЕУ, компанијама донети осетни 
бољитак и више милионске износе из европских предприступних 
фондова, неки стручњаци сматрају да се овим потезима и процесима 
српска привреда доводи у веома тешку и нелојалну конкуренцију, јер 
неће моћи да опстане под конкуренцијом неупоредиво јаче европске 
привреде. Све земље које су чланице ЕУ су боље испреговарале свој 
статус од нас. Хрватска је, на пример, добила седам година грејс 
периода који тече од дана уласка у ЕУ, а државну земљу неће 
продавати ни после тога. Мађарска је имала рок седам плус три 
године и на истеку десете године њихов премијер је водио битку са 
Бриселом око промене закона. На крају је расписао референдум и са 
већином од преко 80 одсто забрањена је продаја земље странцима. 
Наши тадашњи преговарачи су говорили да им је Брисел дао понуду 
„узми или остави“.Тада су нам  у ЕУ обећавали чланство до 2016. 
године, па су због превелике жеље и обећања, пристали и на брзу 
либерализацију и на тако штетне ставке у споразуму. Имајући у виду 
насталу ситуацију, у наступајућим преговорима о чланству, држава 
Србија мора да покуша да ревидира тај члан и ако није могуће да се 
продужи рок, онда по сваку цену треба издејствовати бар то, да се на 
четири године одложи примена тог члана Споразума, од дана 
пријема у чланство ЕУ. 
 Отежавајућа околност за домаћу привреду, јесте и стање 
домаће валуте односно девизни курс. Наиме, већ дужи временски 
период, НБС води политику прецењеног тј. нереално високог курса 
динара. Такво стање, увоз чини јефтинијим од робе произведене у 
Србији, док извозници буду дестимулисани да свој производ 
пласирају на страно тржиште. Извозници у таквој ситуацији 
приликом наплате извезене робе остварују мањи приход. Ово 
одговара искључиво компанијама у страном власништву које имају 
велики удео увозних компоненти у производњи. Оне само користе 
изузетно јефтину домаћу радну снагу и јефтину електричну енергију. 
Томе у прилог говори чињеница да од 10 водећих извозника у 
Србији, 8 су стране компаније тј. компаније које послују у Србији, 
али су у власништву страних компанија. Данашња реалност, (као и 
потврђена пракса многих земаља) управо имајући у виду овакве 
околности, указује на то да носиоци привредног развоја и раста 
српске привреде, могу бити пре свега мала и средња предузећа. 
Додатни аргумент у прилог томе је и улога малих и средњих 
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предузећа у запошљавању (самозапошљавање и отварање нових 
радних места). Иако је присутна и чињеница да наш менталитет не 
уважава корпоративно пословање,  реалност која иде у прилог 
развоја привреде који се заснива на динамичном развоју малих и 
средњих предузећа је чињеница, да у условима глобализације 
трговина у класичном смислу губи значај и све се више трговинских 
токова одвија у оквиру ланаца добављача.  
 За велике, већ снажно утемељене глобалне корпорације, 
постојање ланца кредибилних добављача који могу да гарантују 
количине, квалитет, термине испорука и које су иновативне, данас су 
један од најважнијих фактора њихових пословних одлука код избора 
партнера за сарадњу, али и одлука у погледу избора локација за 
инвестирање. Реално, оно што је до сада био важан фактор за 
долазак страних инвеститора у Србију су пре свега  цена радне снаге 
(већина инвестиција је и била у радно интензивне производње) и 
величина тржишта на коме је могуће пласирати робу произведену у 
Србији (ЦЕФТА, споразуми о слободној трговини са РФ, 
Белорусијом, Турском, земљама ЕФТА). Осим укупно 
незадовољавајуће оцене, као и лоше позиције по питању основних 
услова (институције и инфраструктура) и примене иновација, 
забележени су (и понављају се последњих 10-ак година), изузетно 
ниски рангови по неким појединачним индикаторима као што је 144. 
место по питању заштите права мањинских акционара, 146. место по 
спречавању одлива мозгова, 147. место по привлачењу талената. По 
спречавању одлива мозгова бољи смо само од Венецуеле и 
Мјанмара, а по привлачењу талената само од Венецуеле). 
 Стање конкурентности српске привреде према извештају 
Светског економског форума (СЕФ) – за 2013. годину, јесте да је 
Србија у 2013. била на 101. месту по конкурентности у свету, што је 
пад од шест места у односу на 2012. годину. Индекс глобалне 
конкурентности (ИГК) 2013-2014 за Србију износи 3,8 што је у 
поређењу са 2012. годином, пад од 0,1 и тиме је 2014. године, 
Србија  најлошије позиционирана од свих земаља у региону, а 
највише је назадовала када је реч о инфраструктури и 
макроекономском окружењу. На пољу ефикасности тржишта роба 
(шести стуб), Србија је конкурентна у сегменту пореских стопа (46 
позиција), као и у времену потребном за отпочињање пословања (45 
позиција). Са друге стране, упркос експанзији тражње која је 
забележена у протеклих неколико година, софистицираност купаца 
је остала на веома ниском нивоу (131 позиција). На пољу 
ефикасности тржишта рада (седми стуб), Србија има конкурентску 
предност која се односи само на трошкове отпуштања радника (47 
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позиција), што читав овај сегмент тржишта чини неконкурентним, о 
чему сведочи висока стопа незапослености и социјалних тензија. 
Непостојање конкурентске предности је присутно и на тржишту 
капитала.[5] 
 У економској теорији постоји једна од ретких општих 
сагласности, а то је да се сматра да се из кризе излази, не кад почне 
да расте друштвени производ, већ кад осетније почне да расте 
запосленост. Да би у потпуности разумели значај броја запослених у 
једној друштвеној заједници, од микро до макронивоа, анализирано 
је кретање запослених у Лесковцу, граду на Југоистоку Србије.  
 

Табела 1.: Кретање броја запослених у Лесковцу у  
посматраним годинама 

Број запослених у Лесковцу у 
посматраним годинама 

1988. г. 2012. г. 

Привреда, укупно 
Индустрија, укупно 
Текстилна индустрија 

35.997
22.190
10.387

8.177
3.414

422
Извор: На основу података РЗС Србије 

 
 Ако прихватимо претходно поменути критеријум да од броја 
запослених зависи да ли је једна заједница у кризи или не, из 
претходне табеле се лако може закључити да се Лесковац налази у 
дубокој економској кризи која у текстилној индустрији има обележја 
економске катастрофе и безнадежне ситуације. 
 Са даљим развојем укупних односа Србије и ЕУ (напредак у 
процесу преговора са ЕУ ка будућем чланству) јачаће и позитивни 
притисак овог процеса на унапређење пословног амбијента српске 
привреде, што је један од најважнијих предуслова у развоју микро 
конкурентности сваког предузећа. Уједно, то је и додатни фактор 
јачања интереса партнера за сарадњу са српским предузећима, као и 
интереса страних улагача за премештање дела или укупних својих 
производњи у Србију (величина тржишта, стабилан и транспарентан 
амбијент са ниским трансакционим трошковима, повољна цена и 
квалитет радне снаге). 
 Управо то су и важни разлози зашто је овај процес и шанса за 
предузетнике да га препознају као алат за постизање оних промена 
амбијента који ће водити поједностављењу административних 
процедура, добијању транспарентних и спроводљивих прописа, 
ефикасних институција. Стога је важно већ сада „искористити“ 
процес интеграције у ЕУ за заступање интереса промене амбијента 
управо у том правцу. То са собом повлачи и нужност повезивања и 
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удруживања привредника јер то повећава снагу заговарања таквог 
интереса код креатора политика, али је уједно и важан предуслов за 
повезивање са сличним асоцијацијама у региону и у ЕУ. 
 

4. МЕРЕ КОЈЕ ТРЕБА ПРЕДУЗЕТИ У ЦИЉУ 
МИНИМИЗИРАЊА НЕГАТИВНИХ ПОСЛЕДИЦА НИСКЕ 

КОНКУРЕНТНОСТИ 
 
 Заштита права својине је један од основних услова за 
креирање оптималног привредног амбијента, који би привукао 
стране успешне компаније, које би својим пословањем на територији 
Србије подигли укупну конкурентност привреде. Заштита права 
својине и уговорних обавеза мора имати адекватну и недвосмислену 
законску регулативу. Међутим, проблем често настаје када судским 
путем треба реализовати неко од поменутих права, јер су процеси 
дуготрајни и често трају више година. Нажалост, извршни поступак 
је најслабија тачка функционисања правног система у нашој земљи, 
те су у наредном периоду неопходна значајна побољшања у том 
смеру. Такође, би требало формирати и судове за мале вредности 
који би много брже доносили правоснажне одлуке. Иако се 
последњих година улажу значајни напори у унапређењу заштите 
права интелектуалне својине, она је генерално и даље на 
незадовољавајућем нивоу.  
 У Србији је сива економија још увек широко распрострањена, 
иако је последњих година значајно смањено њено учешће у укупној 
привреди. Негативни ефекти сиве економије се огледају у губитку 
пореских прихода државе, губицима радника који раде у сивој 
економији (не уплаћују им се порези и доприноси), у неефикасној 
алокацији ресурса, у смањењу могућности вођења макроекономске 
политике и др. Сива економија представља и нелојалну 
конкуренцију оним предузећима која редовно измирују своје 
фискалне обавезе. Циљ економске политике свакако не може бити 
гашење сиве економије, јер је то нереално, већ њено превођење у 
легалне токове. Као најпогоднији метод треба корисити комбинацију 
подстицаја и казни. У циљу сузбијања сиве економије потребно је 
предузети скуп координисаних мера, уз чврсту опредељеност за 
такву политику, у оквиру којег се по свом значају издвајају следеће: 
1. Снижење пореских стопа и нивоа акциза. Нарочито 
дестимулативно делују прогресивне пореске стопе и њих би 
требало заменити са пропорционалним пореским стопама. Да би 
се могло реализовати снижење свих пореских давања потребно је 
снизити и ниво јавне потрошње; 
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2. Стимулисање безготовинског плаћања. Нагласак треба да буде на 
подстицању употребе инструмената безготовинског плаћања, а не 
на административном ограничењу коришћења готовине у корист 
ових инструмената; 

3. Снижење трансакционих трошкова – спољнотрговинских 
процедура, платног промета са иностранством и др; 

4. Повећање степена контроле и ефикасност контроле свих 
надлежних инспекцијских 

5. органа, царинских органа, као и степен ефикасности правосудног 
система; 

6. Повећање степена техничке опремљености поменутих 
институција, степен међусобне координације и организовање 
програма обуке; 

 Свакако треба нагласити да привредници тј. послодавци не 
могу стајати по страни, као неми посматрачи привредних кретања, 
већ је важно да се и сами запитају шта је то што би они могли 
урадити у свом предузећу да повећају њихов ниво конкурентности. 
Пасивна улога привреде и очекивање да ће држава бити одговорна за 
побољшање конкурентности и повећање извоза је грешка, која се 
често понављала у прошлости и коју треба избећи у наредном 
периоду. 
 У циљу постизања боље конкурентности српске привреде, од 
великог значаја је увођење међународних стандарда квалитета, јер у 
великом броју делатности попут грађевинарства, прехрамбене 
индустрије и других грана привреде, није могућ наступ на страним 
тржиштима без испуњавања важећих међународних стандарда. 
Постизање важећих стандарда мора бити заједнички задатак, како 
државних органа, тако и привредника, односно да држава са своје 
стране пружи правну и сваку другу помоћ заинтересованим 
предузећима. Неопходно је, да у наредном периоду постоји већи 
степен сарадње, размене мишљења и заједничког рада представника 
привреде и Владе, ради остварења заједничког циља повећања нивоа 
конкурентности и на бази тога раст БДП-а и нивоа животног 
стандарда. Постојећа заједничка тела за унапређење конкурентности 
су функционисала по ад хоц принципу, са нејасном динамиком рада 
и са честим променама састава њихових чланова. Стога би било од 
великог значаја формирање једног сталног Савета за унапређење 
конкурентности у чији би састав ушли представници Владе и 
најистакнутији привредници, који би радио по утврђеној динамици, 
као саветодавно тело Владе. 
 Повезивање предузећа у извозне кластере се показало 
успешном стратегијом за повећање конкурентности како у 
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међународној пракси, тако и у ретким примерима стварања кластера 
у српској привреди. Повезивање на овај начин обезбеђује читав низ 
предности почевши од сигурног извора снадбевања, боље 
стратешког позиционирања, квалитетнијих производа, до 
обезбеђивања више средстава за наступање на страним тржиштима и 
др. Иницијативу за повезивање у кластере морају да имају сама 
предузећа, а потребно је да држава ову област законски уреди.  
 Сва истраживања указују да је ниво техничке опремљености и 
примене савремене информационе технологије у српској привреди 
недовољно висок. Такође, већину предузећа карактерише недовољно 
поклањање пажње дизајну, као и недовољно издвајање средстава за 
усавршавање запослених. Само мали број предузећа издваја средства 
за сопствена истраживања, а иновације су изузетно ретке. Стога је 
јасно да без фундаменталних промена става према актуелним 
проблемима, неће бити достизања озбиљног напретка на листи нива 
конкурентности и јачања позиције српских привредника у свету. 
Ипак, треба нагласити, да у последњих пар година почињу ствари да 
се мењају на боље, када је реч о стварању услова за  унапређење 
конкурентности у Србији. За сада се постижу почетни резултати, али 
због ниског ниво на коме се конкурентност српске привреде и даље 
налази, потребан је читав низ година да би се постигао жељени или 
задовољавајући ниво. У исто време, док надлежне институције у 
Србији, чине потребне кораке у правом правцу када је у питању 
конкурентност домаће привреде, ни међународно окружење не стоји 
у месту, већ и страна кокуренција напредује и сваким даном 
поставља све захтевније услове за учешће на светску економку 
утакмицу. 
 Програми који су од стране државе опредељени за развој 
привреде и предузетништва обесмишљени су тако што су 
постављени превисоки услови које циљна група није у стању да 
испуни. То се односи углавном на финансијске и развојне 
институције које треба у значајнијем проценту да учествују у расту 
привредне делатноости, запошљавању и конкурентности.  
Финансијске институције попут Фонда за развој Републике 
Србије, послују попут пословних банака  постављајући превисоке 
критеријуме које се односе на заштиту средстава и обезбеђење 
гаранција где је у потпуности укинут  институт ручне залоге, 
хипотека на непокретности подигнута на однос 1,5:1, а услови 
за јемство правних лица ригорозни, што је у периоду  
функционисања Фонда од 2008. године до 2013. године, допринело 
умањењу интересовања за узимање зајма, а самим тим и на смањену 
инвестициону и привредну активност. Такође, у овом периоду 
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нарасле су и камате од 1% до 6,5% на годишњем нивоу у зависности 
од врсте кредита. Програми СИЕПЕ су осмишљени тако, да су 
услови погодни страним компанијама које су у ситуацији да 
обезбеде гаранције, а не тако да буду прилагођени условима домаће 
привреде, што додатно утиче на могућности и развој конкурентности 
домаће привреде. Национална агенција за развој је расписала 
конкурс намењен развоју конкурентности који се односио на женско 
предузетништво. Због великог броја пријављених,  проценат  
рефундисаних средстава у укупним инвестицијама у конкурентност 
одобрено је око 30% од предвиђених 50% у неким случајевима и до 
70%, што ће такође, условити повлачење нових инвестиција у 
конкурентност јер овај програм предвиђа претходно 100% улагање 
сопствених средстава у програм након чега се рефундира 30% од 
укупне инвестиције.[4] 
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 
 Српска привреда је на крају двадесетог века претрпела велике 
економске губитке, као резултат економских санкција, наметнутих 
од стране дела међународне заједнице. Више од једне деценије, 
Србија је била у великој мери искључена из међународних 
политичких и економских дешавања, што се неминовно одразило на 
заостајање у технолошком смислу и пад стопе привредног раста и 
развоја. Као неминовна последица таквог негативног развоја догађаја 
по Србију, дошло је до драстичног пада конкурентности домаће 
привреде у односу на међународну конкуренцију. 
 Имајући у обзир болну реалност економске историје Србије 
деведесетих година прошлог века (распад Југославије и њеног 
тржишта, економске санкције, НАТО бомбардовање – фактори који 
су изоловали српску привреду са светског тржишта на дуги рок и 
утицали на пропадање великих предузећа и драстичан пад њихове 
конкурентности), српска привреда је са уласком у нови миленијум 
имала мало шанси да се у релативно кратком временском периоду 
обнови и започне раст. Такво стање подразумевало је и ниску 
конкурентност, малог обима производње и нужност обнове ранијих 
тржишних веза. Веома лоша стартна позиција која је додатно 
погоршана и лошим резултатима у вези са приватизацијом. 
 У периоду преговарања са ЕУ не треба бити наиван и 
мислити да је могуће потпуно заштитити своју привреду, а да ЕУ 
неће узвратити. Пожељно је ипак да се води мудрија политика са 
постепеним отварањем тржишта, као што је то на пример радила 
Пољска. На начин како се Република Србија понаша у 
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предприступном периоду, испада да смо штитили туђе интересе, 
када смо отворили границе, док нам је привреда била техничко-
технолошки заостала, после бомбардовања и санкција. Ако 
индустрији која се своди на неколико великих иностраних компанија 
спуштање царина неће много сметати, по свему судећи права драма 
чека пољопривреду и прехрамбену индустрију. Један део стратешких 
производа попут уља, шећера и чигарета ће остати заштићен 
високим царинским стопама, али за остале долази време тешке битке 
са конкуренцијом. На заједничком европском тржишту, веће извозне 
шансе имаће воће и поврће, јунеће месо, мед али, зато млеко ће 
имати врло мале шансе на том тржишту. Такође, и произвођачи 
свињског меса суочавају се са оштром конкуренцијом. У оквиру 
прехрамбене индустрије само ће фабрике шећера и кондиторски 
произвођачи моћи да се носе са конкуренцијом и имати запажено 
место на врло захтевном европском тржишту. 
 Због навика и поверења у нашу прехрамбену индустрију 
домаћи потрошачи ће и даље куповати пре домаћу храну али, 
уколико не дође до раста стандарда, инострана јефтинија храна може 
у потпуности или највећим делом, српско тржиште. Ако куповна моћ 
настави и даље да пада или остане ниска, за очекивати је да ће 
потрошачи у Србији тражити јефтиније и да им неће бити битно да 
ли је произведено у Србији или негде другде, без обзира на квалитет.  
 Европа има високопродуктивну пољопривреду и иза њихових 
сељака и крупнијих пољопривредника стоји јака држава са огромним 
субвенцијама. У цени њихових пољопривредних производа 
субвенције учествују и до 50 одсто. Српска пољопривреда ће се 
суочити са конкуренцијом коју државе ЕУ снажно субвенционишу, а 
која више неће имати царинских препрека да уђе на наше тржиште. 
Врло често економисти у Србији такво стање знају да назову 
нелојалном конкуренцијом али, ипак треба нагласити да се то 
дешава у складу са позитивним законским прописима Европске 
уније. 
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Сажетак: Овај рад представља софтверско решење под називом IntelLEO које 
је развијено као део истоименог пројекта Европске Уније из FP7 програма у 
области техноошки подржаног учења. IntelLEO парадигма је други назив за 
интелигентну прошириву организацију путем учења (IntelLEO - Intelligent 
Learning Extended Organization) и представља заједницу за учење која се 
појављује као привремена интеграција две, или више различитих пословних и 
образовних заједница/организационих култура (индустријских, истраживачких и 
образовних). Она  промовише учење и активности изградње знања на радном 
месту коришћењем модерних информационих и комуникационих технологија. 
Решење је имплементирано са циљем примене општепознатог SECI модела за 
конверзију знања, како би се подржао процес трансформације прећутног у 
експлицитно знање на  међуорганизационом нивоу. Тиме се побољшава 
респонзивност организација које учествују у IntelLEO заједници, што је један од 
предуслова за њихову конкурентност на тржишту. 
Kључне речи: технолошки подржано учење, SECI модел, учење на радном месту 
 
Abstract: This paper presents the software solution called IntelLEO that is developed as 
the part of the same EU FP7 project in the area of technologz enhanced learning. 
IntelLEO paradigm is the acronym of intelligent learning extended organization 
representing the learning community that occurs as a temporary integration of two or 
more different business and educational community / organizational culture (industrial, 
research and education). It promotes learning and knowledge-building activities at the 
workplace by using modern information and communication technologies. The solution 
is implemented with the aim to implement commonly known SECI knowledge conversion 
model in order to support the process of transformation between tacit and explicit 
knowledge on the cross-organizational level, improving the responsiveness of 
organizations participating in IntelLEO as a precondition for their competitiveness in 
the market. 
Keywords: technology enhanced learning, SECI model, workplace learning 
 

1. УВОД 
 
 Многи истраживачи у области управљања знањем слажу се са 
чињеницом да конкурентска предност једне организације зависи од 
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њене способности да развије, користи и просперира користећи 
акумулирано знање и интелект, који се константно увећавају кроз 
учење (нпр. видети Peteraf, 1993;  Rajesh et al., 2011). У остваривању 
тог циља организација треба да буде респонзиван систем, 
дозвољавајући својим запосленима да користе знање како би 
прилагодили своје поступке и адекватно се припремили за услове 
окружења (Bray et al., 2007). Респонзивност у овом контексту је 
дефинисана као квалитет појединца и организације да се сусретне са 
ситуацијама које носе изазове реагујући одговарајућим акцијама и 
учењем (Weick and Roberts, 1993). 
 Основа за организациону респонзивност је дистрибуирана 
интелигенција и дисперзни процеси учења који се спроводе у 
различитим организацијама (Brusoni et al., 2001). Неке организације 
откриле су да је вема корисно да омогуће појединцима/запосленима 
да генеришу, деле и користе знање унутар и изван граница 
организације (McFadzean et al., 2005). Овај приступ у достизању 
респонзивности је у средишту парадигме под називом интелигентна 
проширива организација путем учења (енг. интеллигент леарнинг 
еxтендед организатион - IntelLEO). IntelLEO је заједница учења која 
се јавља као привремена интеграција две, или више образовних 
култура (индустријских, истраживачких и образовних). На пример, 
предузеће  може да се удружи са академском истраживачком групом 
креирајући на тај начин привремени IntelLEO у коме и запослени из 
предузећа и истраживачи могу ефикасније да следе неке од својих 
интереса. 
 IntelLEO парадигма била је предмет експлоатације унутар 
IntelLEO истраживачког пројекта који је био финансиран од стране 
Европске Уније у оквиру FP7 програма у  области информационих и 
комуникационих технологија. Главни циљ IntelLEO пројекта био је 
да побољша међуорганизационе активности учења и изградње знања 
(eng. learning and knowledge building (LKB) activities) на радном 
месту, што даље води до континуалног раста респонзивности 
организације.  
 IntelLEO софтверско решење је имплементирано као скуп 
сервиса који, користећи заједнички речник података, олакшавају и 
даље промовишу LKB активности, што даље позитивно утиче на 
респонзивност свих учесника у проширеној организацији. Да би 
колаборативне LKB активности биле успешне, мотивација 
појединаца је од пресудне важности (Rheinberger, 2000). Важни 
мотивациони фактори за колаборативне активности и дељење знања 
могу бити власништво, аутономија, позитивне повратне 
информације, поверење, лични контакт итд. (Kieslinger et al., 2009). 
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IntelLEO пројектни тим дефинисао је оквир активности и процесе 
који узимају те факторе у обзир и створио окружење у коме су 
подједнако битне  и појединачне и организационе потребе. 
Педагошка основа за успостављање овог оквира био је SECI (eng. 
Socialization, Externalization, Combination, Internalization) модел за 
управљање знањем који је постао познат захваљујући (Nonaka and 
Takeuchi, 1995). IntelLEO софтверско решење имало је за циљ да 
пружи подршку у трансформацији прећутног у експлицитно знање 
на међуорганизационом нивоу, описујући истовремено начине за 
побољшање респонзивности организација које учествују у 
проширеној организацији. Користећи IntelLEO софтверско решење, 
организације које су привеменео интегрисане у проширену 
организацију могу повећати своју способност да креирају ново 
знање, шире се преко проширене организације, као и да претварају 
знање у производе, услуге и системе, што је и главни циљ 
управљања знањем  (Nonaka and Konno, 1998). 
 Рад је организован на следећи начин. Следећа секција 
представља IntelLEO оквир као систем за управљање знањем. 
Секција три даје преглед IntelLEO софтверског решења, док секција 
четири представља евалуацију InteLEO софтверског решеја унутар 
три пословна случаја, док последња секција приказује евалуацију и 
дискусију. 
 
2. INTELLEO КАО СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ 

 
 У проширеној организацији процес креирања знања врше 
појединци док обављају праксу размишљајући о својим искуствима у 
различитим проблемским ситуацијама, или у колаборативним 
интеракцијама. Међутим, то искуство се акумулира и представља се 
у различитим формама на организационом нивоу (IntelLEO D1.4, 
2015). Интеракција између појединачног и организационог знања 
креира услове за константно преиспитивања организационог знања и 
нуди смернице за учење и развој појединаца унутар организација. У 
IntelLEO парадигми учење се посматра као перцепција промене 
стања појединачног, или организационог учења. Ово је у складу са 
конструктивистичким погледом на знање, који сматра да је то 
концептуални систем у односу на појаве које су конструисане кроз 
интеракције са окружењем на индивидуалном, групном, или 
организационом нивоу (IntelLEO D1.4. 2015). 
 Динамичка промена стања појединачног и организационог 
знања обезбеђује услове за појединаћну и организациону 
респонзивност (Clippinger, 1999). IntelLEO респонзивност се достиже 
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се уз помоћ колаборације и LKB активности подржаних од стране 
информационо-комуникационих технологија кроз вертикалне и 
хоризонталне институционалне границе у којима су хармонизовани 
појединачни и организационих циљеви, норме и визије, 
промовишући појаву различитих форми колективне интелигенције 
као основе IntelLEO организационог знања (IntelLEO D1.4, 2015). 
IntelLEO респонзивност омогућава организацијама да се сусретну са 
различитим изазовима кроз учење и предузимање акција. 
Претпоставка да међусобна релација између појединца и 
организације представљају окидач за респонзивност организације 
водила је IntelLEO пројектни тим да узму у обзир модел за 
конверзију знања, познатији у теорији као SECI модел који раздваја 
прећутно од експлицитног знања. Прећутно знање је много теже 
идентификовати од експлицитног знања и, самим тим, захтева већи 
напор, време и енергију да се мобилизује (Christensen, 2007). SECI 
модел описује како се организационо знање развија у четири фазе 
конверзије знања: социјализацију прећутног знања (кроз међусобну 
комуникацију запослених); екстернализацију прећутног знања према 
организационим визијама и нормама; колаборацију за комбиновање 
екстернализованог знања у нове организационе норме и визије и 
интернализација нових норми у појединачну праксу и учење из 
организационог знања (IntelLEO D1.4, 2015). Међутим, овај модел не 
описује могућу синергију која се може појавити уколико се сусретну 
различите организационе културе у привременим догађајима 
изградње знања. Такве ситуације се појављују често када академске 
институције сарађују са партнерима из индустријских, или 
друштвених организација са различитим радним културама. 
Достизање такве синергије кроз технолошку подршку и 
истраживање њених ефеката на респонзивност организације било је 
у фокусу IntelLEO пројекта. Pata i Laanpere (2009) тврде да се SECI 
модел може разрадити тако да објасни конверзију знања у 
проширеним организацијама. Ова идеја је заснована на чињеници да 
је креирање новог знања засновано на превођењу прекограничних 
алата, који даље стварају услове за пренос, превод, тестирање и 
валидацију знања једне организације у контексту радне праксе у 
другој организацији, чиме се ствара могућност за симбиозу знања и 
појаву нових идеја и праксе  (Naeve et al., 2008). Постоје различити 
расположиви алати који могу подржати примену SECI модела у 
једној организацији. Међутим, не постоји добро решење које 
комбинује алате и услуге за сврху примене SECI модела у 
међуорганизационој мрежи. Зато је и био изазов IntelLEO пројекта 
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да развије техничко решење које подржава SECI модел на нивоу 
прошириве организације. 
 

3. КРАТАК ПРИКАЗ INTELLEO РЕШЕЊА 
 
 IntelLEO софтверско решење (Слика 1)  обухвата шест 
основних сервиса који се могу замислити као апстракције за 
груписање главних функционалности IntelLEO оквира. Они 
међусобно координирају, користећи јединствени доменски модел 
који омогућава јединствену репрезентацију знања унутар прошириве 
организације. Сервиси се могу поделити у две групе. Прву групу 
чине сервиси за изградњу учења и знања и приказани на слици 1 
зеленом бојом. Ту спадају:  

1) сервиси за колаборативно учење и то: 
• Human Resource Discovery (HRD) сервис, омогућава селекцију 
релевантних критеријума за проналажење људских ресурса и 
идентификацију потенцијалних партнера за LKB активности; 

• Working Group Composition (WGC) сервис, заснован је на HRD 
сервису и његов задатак је проналажење и креирање 
реелвантних радних група на основу компетенција корисника 
унутар прошириве организације; 

2)User Monitoring (UM) сервис тесно сарађује са осталим 
сервисима како би сакупио што више информација о 
интеракцији корисника са осталим сервисима, као и са 
целокупним IntelLEO решењем;  

3) Content/Knowledge Provision (CKP) сервис.  
 
 Другу групу чине хармонизациони сервиси и приказани су 
наранџастом бојом на слици. Ту спадају:  

1) Learning Path Creatior (LPC) сервис омогућава корисницима да 
имају свеукупан приступ свом личном простору учења којим могу 
управљати, односно постизати своје циљеве учења, који су 
састављени од скупова компетенција;  
2) Organisation Policy (OP) севис се углавном користи да 
задовољи потребе и захтеве на организационим и 
административним нивоима кроз специфицирање организационе 
структуре, хармонизовање скупа интерних компетенција са 
једном од осталих организација.  

 Сви сервиси међусобно интерагују остварујући основни циљ 
IntelLEO решења и IntelLEO пројекта у целини, а то је побољшање 
међуорганизационих активности учења и изградње знања у 
проширеним организацијама.  Опис свих компоненти IntelLEO 
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софтверског решења може се наћи у извештајима пројекта (IntelLEO 
D4.1, 2015 и IntelLEO D6.1, 2015) на Wеb сајту пројекта. Због 
ограниченог простора, представићемо само Learning Path Creator 
servis i Content/Knowledge Provision servis, обзиром да су они важни 
за подршку SECI модела у IntelLEO софтверском решењу. 
 

Слика 1.: Главне компоненте IntelLEO софтверског решења 
 

 
 

3.1. LEARNING PATH CREATOR СЕРВИС 
 
 Learning Path Creator (LPC) сервис подржава запослене у 
планирању својих циљева учења, обезбеђује преглед њиховог 
напретка и помаже у усклађивању циљева учења запослених са 
захтевима организација. Циљеви учења састоје се од скупа 
компетенција које треба достићи како би се циљ комплетирао. Свака 
компетенција може бити повезана са једном, или више путања учења 
које се састоје од скупа активности које треба комплетирати како би 
се заокружила читава путања учења. 
 Како би подржао запослене у хармонизовању својих циљева 
учења са потребама организације, LPC сервис обезбеђује 
запосленима информације о очекивањима своје компаније. Ова 
очекивања су дефинисана у форми компетенција које су повезане са 
дужностима запослених у компанији (слика 2А). Запослени може да 
претражује ове компетенције и одлучује коју компетенцију може да 
укључи у свој циљ учења (слика 2B).  
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Слика 2.: Преглед  LPC сервиса 

 
 
 У LPC сервису је имплементиран алат за визуелне савете који 
описују значај сваке компетенције, како би помогли корисницима у 
доношењу одлука. Запослени може, такође, погледати у различите 
аналитике које су обезбеђене као подршка сваком ресурсу, са циљем 
да корисник може погледати ко је још користио одређени ресурс и 
на који начин. Ова аналитика, на пример, може омогућити 
запосленима да види, на пример, број својих колега који су, 
користећи одређени ресурс, постали стручни у одређеној сфери, као 
и њихов положај у проширеној организацији (слика 2C). Приликом 
дефинисања новог ресурса учења (циља учења, компетенције, 
активности), корисник треба да пружи основне информације о њему 
(назив, опис, рок итд.), али га, такође, може описати (анотирати) 
метаподацима. Метаподаци о ресурсу учења су веома важни, а 
ресурс учења може бити анотиран таговима, или концептима који 
долазе из доменског модела. LPC сервис такође сугерише релевантне 
концепте који су засновани на наслову и опису ресурса. У 
специјалном случају, када се креира нови ресурс који може бити 
Wеb страна до које се долази помоћу URL-а, или уплоадованог 
документа, LPC сервис тада шаље ресурс на индексирање, које 
омогућава екстракцију концепата из садржаја документа. Ови 
концепти се, затим, снимају као метаподаци о креираном ресурсу и 
касније их користе други сервиси за сврху претраживања и 
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препоруке. Запослених могу сарађивати на извршавању истог циља 
учења. Ово је важна функционалност LPC сервиса, с обзиром на 
чињеницу да је сарадња између IntelLEO чланова један од главних 
разлога због ког се организације придружују IntelLEO заједници. 
Сви сарадници су способни да додају нове компетенције циљу 
учења, креирају нову, или промене предложене путање учења, 
додати активности итд. Они могу, такође, да буду у току са 
активностима учења других чланова IntelLEO заједнице. Ово помаже 
запосленима да боље одлуче како да користе те ресурсе учења и које 
акције се могу касније предузети. Када запослени почне да учи нову 
компетенцију, LPC сервис му сугерише постојеће путање које могу 
најбоље задовољити његове/њене потребе. Препоручене путање 
учења долазе од колега који су већ достигли ту компетенцију. 
Међутим, успешна путања учења за једног запосленог може бити 
неуспешна за другог запосленог због различитих преференци учења. 
Због тога LPC сервис упоређује профиле запослених како би 
пронашао сличног запосленог и препоручио његову путању. 
Израчунавање сличности између профила заснива се на упоређивање 
метаподатака којима су дати профили описани. У метаподатке спада 
скуп тагова и концепата који су екстраховани из активности учења и 
ресурса учења који су повезани са њиховим путањама учења. 
 

3.2. CONTENT/KNOWLEDGE PROVISION СЕРВИС 
 
 Content/Knowledge Provision servis (CKP сервис укратко) је 
један од главних IntelLEO софтверских компоненти веома сличан 
Delicious-u (Delicious, 2015). Његова примарна сврха је да подржи 
поделу знања као општи елемент четири процеса SECI модела 
(Seleim and Khalil, 2011). Овај сервис помаже члановима проширене 
организације да достигну своје циљеве учења тако што им омогућава 
да приступају потребним и релевантним ресурсима учења, или било 
ком другом садржају који би им требао да комплетирају активности 
учења. Слика 3 приказује CKP сервис у акцији. Основни сценарио 
коришћења CKP сервиса у IntelLEO-у подразумева да је члан 
IntelLEO заједнице (нпр. истраживач из академске истраживаке 
групе) пронашао Wеb ресурс (нпр. блог пост, видео, или дискусију 
са форума) који је релевантан за његов/њен циљ учења, или циљеве 
учења запосленог из друге компаније која учествује у IntelLEO-у. Да 
би анотирао, bookmarkovao и/или делио овај Wеb ресурс истраживач 
покреће CKP сервис који му је доступан у алатима претраживача 
(слика 3А). Ова акција поставља податке о ресурсу учења који ће 
бити bookmarkovan/анотиран (нпр. URL и назив отворене Wеb 
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стране се учитавају и складиште) и корисник се сусреће са дијалогом 
"Bookmark and Share in IntelLEO" (слика 3B). CKP сервис подржава 
три типа анотација. Први тип обухвата метаподатке које обично 
користе за опис дигиталних ресурса (слика 3C). Други тип анотација 
су кориснички-оријентисани тагови који су излистани и који се могу 
селектовати из My Favourite Tags секције (слика 3N). Корисник 
може, такође, додати нове тагове укуцавањем у Tags поље (слика 
3C). На крају, трећи тип анотација обухватају концепте доменске 
онтологије (Related Domain Concepts na slici 3G). Ови концепти су 
екстраховани из датог Wеb ресурса кликом на Semantic Annotation 
дугме (слика 3F). Visibility (слика 3D) део се односи на права 
приступа која су дефинисана у Organization Policy сервису (слика 1) 
и која се могу поставити за ресурс који се bookmarkuje у 
репозиторијуму. Могуће вредности које могу бити постављене су: 
публиц, организатион, IntelLEO и привате.  Уколико је дата Wеb 
страна већ bookmarkovana од стране неког другог члана IntelLEO, 
њихова имена биће приказана у Also Tagged by odeljku Bookmarking 
дијалога (слика 3Е). За информацију о онима који су већ 
боокмарковали отворену страну, корисник може видети профиле 
корисника који га интерисује, активирајући, у том тренутку, Human 
Resource Discovery servis (слика 3М). Related Goals tab даје више 
детаља о циљевима учења (слика 3I) који су повезани са ресурсом 
учења (тј. Wеb страном) која се bookmark-ује. Само најрелевантнији 
циљеви учења за дати ресурс учења су приказани (колона Relevance, 
слика 3К). Action колона (слика 3I) обухвата два линка: Details and 
Add. Details страна открива детаље о циљу учења кроз Learning Path 
Creator сервис (слика 3L). Корисник може анотирати дати ресурс 
учења са циљем учења кликом на Add link, указујући на 
релевантност ресурса који се bookmarkuje за дати циљ учења. 
 Још један општи сценарио обухвата коришћење CKP сервиса 
за анотирање ресурса учења и складиштење у дизајнираном 
репозиторијуму. Овај сценарио почиње уплоад-овањем документа 
помоћу дијалога из CKP toolbara (слика 3А). Кориснички интерфејс 
функционалности uploadovanja је веома сличан оном са слике 3B. 
Једина разлика је одељак за uplooad-овање датотека који омогућава 
кориснику да селектује и upload-ује ресурс из свог локалног система 
датотека (слика 3N). 
 Трећи сценарио коришћења CKP сервиса односи се на 
претраживање, прегледање и управљање ресурсима који су 
ускладиштени у IntelLEO складишту ресурса учења. Кликом на 
Resource дугме CKP сервиса (слика 3А) корисник је у могућности да 
претражује складиште ресурса учења и врши преглед појединачних 
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ресурса, да мења њихове bookmark-ове и брише их, као и да врши 
семантичко претраживање складишта (слика 3О). 
 

Слика 3.: CKP сервис у акцији 
 

 

 
4. ЕВАЛУАЦИЈА И ДИСКУСИЈА 

 
 Основа за развој IntelLEO сервиса био је разрађен SECI модел 
за међуорганизационе сврхе и учење на радном месту. Имајући то у 
виду, дефинисали смо централну хипотезу IntelLEO пројекта 
претпостављајући да мотивисано коришћење LKB активности у 
некој IntelLEO подстиче конверзију прећутног знања појединца 
међуорганизационо експлицитно знање које деле чланови IntelLEO и 
на тај начин унапређују респонзивност организација које чине 
IntelLEO, а, самим тим, и њихову конкурентност. Процес евалуације 
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извршен је у року од два месеца на три пословна случаја у IntelLEO 
пројекту. Први пословни случај чинио је IntelLEO који се састоји од 
велике мултинационалне корпорације у аутомобилској индустрији, 
истраживачки институт и Универзитет. Други пословни случај 
чинио је IntelLEO састављен из малог и средњег предузећа које нуди 
ИТ услуге у сектору металургије и истраживачка група са 
Универзитета. Трећи пословни случај  односио се на IntelLEO који 
су чиниле компаније задужене за обуку наставника где су 
организације учеснице биле асоцијација наставника и Универзитет. 
Циљ овог истраживања био је да се анализира перцепција 
корисности функционалности IntelLEO софтверског решења 
идентификованих од стране крајњих корисника, који су повезани са 
четири фазе SECI модела. Пошто је SECI модел био педагошка 
основа IntelLEO пројекта која подржава синергију хармонизационих 
и колаборационих IntelLEO сервиса, корисност функционалности 
InteLEO сервиса у све четири SECI фазе би подржала хипотезу 
пројекта. Ова синергија се може измерити на индивидуалном нивоу 
уколико би корисник током реализације задатака учења реализовао 
LKB активности у све четири SECI фазе помоћу IntelLEO сервиса. 
Ефекат ове синергије могао би довести до респонзивности 
организације, јер LKB активности запослених у IntelLEO доприносе 
расту и динамичким променама њиховог организационог знања. 
  Евалуација IntelLEO решења у три пословна случаја показала 
је да је мотивисано коришћење LKB активности у IntelLEO 
подстакло конверзију прећутног знања појединца у 
међуорганизационо експлицитно знање које даље деле чланови 
IntelLEO-а. Појединци из свих пословних случајева који су 
користили IntelLEO софтверско решење нису се понашали 
аутономно, већ су се трудили да подрже друге колеге. Такође је 
утврђено да су учесници у студији осетили заједништво са осталим 
члановима IntelLEO-а у контексту учења и развоја, што је један од 
предуслова за реализацију SECI модела. Они су били спремни да 
ускладе учење са својим циљевима, организационим циљевима и 
захтевима компетенција, као и да прате како њихове напредују, 
достижу компетенције и које ресурсе корисете у реализацији тих 
активности. 
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Сажетак: У условима глобализације и регионализације испољава се значајна улога 
државе у привредном животу. У свим савременим тржишним привредама 
држава интервенише у три домена: у алокацији ресурса, расподели националног 
дохотка и у управљању коњуктуром. У неким земљама она усмерава и укупан 
економски и социјални развој. Стога се и задаци државе различито дефинишу. У 
том погледу разликују се два основна модела: англосаксонски (који су углавном 
прихватиле земље у транзицији, а који их је одвео у “транзициону депресију”) и 
германско-јапански (који је друштвено успешнији-економско ефикасан, социјално 
подношљивији и отпорнији на политичке кризе). Углавном, учинак државе у 
привредном животу зависи од тога која друштвена снага њоме управља и у које 
сврхе је користи 
Кључне речи: држава, улога, глобализација, регионализација, услови; 
 
Summary: The role of the State in the area of market economy is very important in the 
conditions of globalization and regionalization. In all modern market economies state 
acts in tree aspects: in allocation of resources, placement of the GDP, and the 
management of competitive advantages. In some states it directs the whole economic and 
social development. Because of that the state aims are differently defined. In according 
with that, we have two basic aspects: anglo-sacsonic (accepted by the countries in 
transition, which conducted them in “transition depression”) and german-japanese 
(which is more productive, more effective in economic area, more socially acceptable 
and non-sensitive on political crises). In general, the effect of the state in economic life 
depends on which social power conducts it, and which is the purpose of these activities. 
Key words: the state, role, globalization, regionalization, condition 
 

УВОД 
 

Све већа експанзија глобалне економије, у последњој 
деценији, у великој мери компликује економску страрегију али и 
свакодневницу економске политике појединих држава (економска 
сувереност државе не само да је сужена него се непрестано доводи у 
питање). Нови односи моћи, затим нове технологије као и нови 
типови финансијских инструмената, знатно отежавају увођење 
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ефективне контроле кретања капитала. Раст, па и доминација 
транснационалних компанија, које могу да премашују друштвени 
бруто производ средње развијене земље, чини бескорисним увођење 
или одржавање трговинских баријера. Процес глобализације, где 
“правила игре” намећу велики и моћни, не може се зауставити. Стога 
су државе мање величине и у развоју, као што су у југоисточној 
Европи, више него икада упућене једна на другу, односно на 
економску сарадњу. Ово тим пре што су им привреде, по структури, 
компатибилне. С друге стране улога државе, њена флексибилност, 
управо у прилагођавању процесима глобализације расте. Управо је 
улога државе пресудна у заштити тржишта односно стварању услова 
(привредно-систематских, институционалних, економска политика) 
за несметано функционисање тржишног механизма и институција. 
Интеграција земаља у Европску унију потврђује став да класични 
појмови о суверенитету постепено губе смисао, а да интереси 
доминирају и постају универзални принципи савременог света (нпр. 
јединствено тржиште није био циљ за себе, него пут у механизам за 
формирање потпуне економске и монетарне уније). Међутим, у 
условима глобализације улога и значај државе прилагођава се 
новонасталим тенденцијама и околностима. У савременом окружењу 
уочавају се неке глобалне тенденције које значајно утичу на 
пословање предузећа а тиме и привреде у целини. Те промене уочава 
и прати савремена држава и на њих благовремено и ефикасно 
реагује, а то су тенденције: брзих и изненадних промена у окружењу, 
растуће међузависности свих субјеката, све израженијих конфликата 
и сукоба интереса, јачања улоге јавног мњења, јачања борбе за 
наклоност јавности, и тенденција све веће сложености процеса 
комуницирања; Бројни економски теоретичари и практичари се не 
споре да ли држава треба да интервенише у привредном животу 
(мада једни тврде да је “државе у привреди превише”, а други 
сматрају да јој је “улога недовољна”), него да ли је способна и у 
коликој мери може то да чини у условима нарастајуће глобализације, 
али и регионалних интеграција. Дакле, у бројним расправама намеће 
се дилема која је то мера учешћа државе у привреди или је у питању 
извесни другачији сценарио-њена инструментализација у диктату 
моћних транснационалних корпорација и финансијских организација 
на глобалном нивоу. 
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1. СТРУКТУИРАЊЕ НОВОГ ПРИВРЕДНОГ СИСТЕМА 
 
У условима глобализације светске привреде улога и значај 

државе и њене интервенције у изградњи и функционисању 
привредног система нису изгубиле основне атрибуте. Нови су само 
оквири и методе деловања државе и њених органа. Савремена 
тржишна утакмица, односно опстанак на тржишту одређује доњу 
границу потребне ефикасности привредног субјекта (предузећа и 
установа). Обично се та граница огледа у “тврдом буџетском 
ограничењу” коме је предузеће изложено. Оно значи да предузеће, у 
циљу постизања одређеног пословног резултата, не сме да утроши 
више ресурса него што ће бити вредност производње (робе и услуга) 
по ценама које му тржиште признаје. У супротном случају предузеће 
би производило губитке на чије покривање би убрзо утрошило свој 
капитал, постало несолвентно и отишло у ликвидацију или стечај. 
Операционализацију тврдог буџетског ограничења у правним 
системима тржишних економија представљају поступци ликвидације 
и стечаја. С друге стране, тржишни механизам алокације ресурса, 
заправо, јесте јединствено тржиште робе, услуга и фктора 
производње на коме је свим субјектима загарантована слобода 
оснивања предузећа, кретање робе и услуга. То у појединим 
државама подразумева укључивање у регионалне интеграције 
(нпр.Европска унија) где је улога државе и њених органа пресудна у 
приступању и стварању интегралног тржишта. Улога државе се 
своди да путем законодавне, извршне и судске власти, непрекидно 
ствара, односно побољшава услове за функционисање тржишног 
механизма и алокације ресурса. То значи да држава активно ствара 
законски оквир који омогућава регулисање појединих сегмената 
привредног система: оснивање и функционисање предузећа, 
тржиште роба и услуга и фактора производње, монетарног, 
фискалног, девизног, царинског и спољнотрговинског система. У 
свим тим областима држава економским инструментима води 
макроекономску политику одржавања опште домаће и 
спољнотрговинске равнотеже. Дакле, државни интервенционизам у 
стварању отвореног привредног система који је комплементаран са 
развијеним тржишним привредама од огромног је значаја, нарочито 
са аспекта обезбеђивања либералнијих услова привређивања, без 
крутих административних ограничења. У том смислу, а то је посао 
државе

3, неопходно је прилагођавање привредног система новим 

                                                           
3 Питање улоге државе враћа на дневни ред и економске науке и политике. Ма 
колико бежали од тог питања истина је само једна – откад постоји држава њен 



 

 452

условима, све веће глобализације светског тржишта, с циљем његове 
компатибилности са окружењем, да би се ефикасније укључили у 
светске економске токове (теза о потреби “одумирања државе” а 
потом о потреби да је има што мање са успехом је остварена на овим 
просторима, али последице тога мукотрпно подносимо). 
Укључивање у међународне, глобалне,  токове могуће је, пре свега 
кроз изградњу отворенијег система националне економије (за 
разлику од аутаркије) и на тој основи остваривање учешћа путем 
сопствених привредних субјеката који су економски мотивисани за 
обављање пословних активности на међународном тржишту рада, 
услуга, технологије и капитала. Држава треба да буде у одређеним 
подручјима иницијатор, а у другим координатор акција сопствених 
предузећа односно привредних субјеката да би се остварили 
задовољавајући пословни контакти. Изградња новог привредног 
система треба да се одвија у два глобална правца, да се привреда 
прилагоди и привикне да функционише у тржишним условима те да 
се оформе тржишне институције и механизми. Улога и значај државе 
огледа се у ефикасном структурирању новог привредног система (у 
стабилизацији и припреми за бржи привредни развој), а за то је 
неопходно низ системских измена: правна дерегулација, буџетско 
растерећење и уравнотежење, монетарна стабилност, гарантована 
права својине и привлачења иностраног капитала, формирање 
ефикасног тржишта капитала, веће отварање привреде према свету, 
радикално преструктурирање привреде (власничко, финансијско, 
организационо); боље организовање и коришћење привредних 
ресурса (пољопривреда и прехрамбена индустрија, енергетика, 
саобраћај и туризам, остале услужне делатности); Дакле, иако сви 
експерти подржавају “невидљиву руку” тржишта држава и даље 
остаје битан, важан чинилац у привредном животу свих земаља. У 
САД због рецесије још од 2000 године присутне су бројне мере 
државног интервенционизма. 

 
2. УЛОГА ДРЖАВЕ У УРЕЂЕЊУ ПРИВРЕДНИХ ТОКОВА 

 
Имајући у виду процесе регионализације и глобализације 

треба адекватбо одмерити улогу државе у привредном животу али у 
повезиваwу са привредама у окружењу. Познато је да у привредном 
животу земаља развијених тржишних економија држава је имала 
четири најважније улоге:4 преко државног сектора, преко државног 
                                                                                                                                               
главни посао је – економски. Но, од кад постоји економска наука, спорни су и 
домашај и природа и мера мешања државе у привреду. 
4 Вукмирица, В., Капитал и социјализам, Научна књига, Београд, 2008., стр.313. 
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буџета, интервенције у пољопривреди, планирање привредног 
развоја и остваривање економске политике; Улога државе у 
савременим тржишним привредама се своди на развојно-структурну 
регулаторну, и то:5 (1) алокативна улога (максимално ефикасна 
алокација ресурса) тржишна и нетржишна; (2) дистрибутивна улога 
(сразмерно тржишном доприносу или фискалним системом јавних 
расхода и прихода); (3) стабилизациона улога (пуна запосленост и 
привредни раст); (4) развојно-структурна улога (дугорочни државни 
инвестициони фондови, мере инструменти и механизми економске 
политике). 

 
Табела 1.: Број запослених у држвној упрви 

 

Р. бр. Ресори Број радних 
места 

Раходи за зараде (удео 
БДП-у) 

1. Државни сктор 491.133 11 
2. Образовање 177.171 3 
3. Здравство 128.429 3 
4. Јавни ред и мир  69.584 2,1 
 Од чега полиција  47.538 1,4 

Од чега правосуђе  17.181 0,5 
5. Администрација  41.928 1,1 
6. Одбрана  33.076 0,8 
7. Остало  40.945 0,8 

Извор: Министарство управе и локалне самоуправе, 02.10.2015. 
 

Привреди систем у тржишној економији, функционално 
гледано, представља тржишне механизме алокације робе и фактора 
производње (ресурса) а у нормативном погледу се састоји из скупа 
закона и прописа са којима се обезбеђујууслови за функционисање 
таквих механизама. Међутим, да би такав систем алокације ресурса 
добро функционисао, мора да садржи сасвим одређене делове 
(сегменте) и мора бити конзистентан:6 

Саставни делови тржишног привредног система су: а) 
предузећа у којима се обавља предузетничка функција, б) тржиште 
робе и услуга са правилима конкуренције, ц) тржиште фактора 
производње – новца, капитала, сировина и рада; д) тржишне 
институције; е) улога државе у оквиру економске, развојне и 
социјалне политике. 

                                                           
5 Стојановић, И., Држава и тржишне реформе, Прометеј, Београд, 2000., стр.74. 
6 Ковач, О., Привредни систем мешовите, отворене (и социјалне) тржишне 
привреде, Право и привреда, Београд, бр.3-6/2005., стр.10. 
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Предузеће је кључни субјект привредног система, у коме 
економске одлуке доносе у оквиру остваривања предузетничке 
функције, а која подразумева улагање средстава, комбиновање и 
употребу фактора производње са циљем да се произведе добит, као 
разлика између тржишне вредности произведене робе (и услуга) и 
учињених утрошака. Предузеће се најбоље може схватити као 
субјекат окупљања различитих учесника који су неопходни за 
његово постојање а који деле његове резултате пословања 
(запослени, потрошачи, улагачи капитала, повериоци и 
заинтересовани из окружења); Заједнички напор свих учесника даје 
производ предузећа, те ниједна група учесника није важнија од 
друге. Расподела алтернативних могућности и релативне снаге 
обавља се унутар предузећа. У том оквиру власници удела или 
акција предузећа немају ништа повољнији третман од других 
учесника. Ако се систем и економска политика доследно примењују 
(што је улога државе) предузећа са битно другачијом функцијом 
циља неће моћи да опстану на тржишту.Са становишта 
инволвираности државе у уређивању привредних токова може се 
говорити о:7 а) регулисаном односно од предузећа отуђеном, и б) 
либералном односно предузећу наклоњеном окруђењу; 

 
3. ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА 

 
Одговарајуће планирање а потом и остваривање равномерног 

регионалног развоја представља један од најзначајнијих циљева 
сваке земље. Упоредо са савременим трендовима глобализације, који 
доводе до све веће интеграције националних економија и стварања 
јединственог светског тржишта, контекст регионалног и локалног 
развоја са друге стране све више добија на значају, нарочито у 
контексту европских интеграција којима Србија тежи. Стога је и 
сарадња са земљама у региону, односно прекогранична сарадња од 
изузетне важности, нарочито имајући у виду могућности за 
коришћење наменских фондова Европске уније који су доступни 
како Србији тако и за земље региона. Неоспорно, проблем 
регионалних неравномерности у Србији је веома изражен, са 
вредностима степена развијености који се крећу у распону од 1: 3 на 
нивоу округа до 1:7 на општинском нивоу. Са оваквим, дугорочним, 
стањем Србија спада у групу земаља са највећим регионалним и 
локалним диспаритетима у Европи, те проналажење одговарајућег 
                                                           
7 Тодоровић, Ј., Стратегијско маневрисање предузећа у условима неповољног 
окружења, Зборник ”стратегија предузећа у условима дисконтинуитета”, 
Економски факултет, Београд, 2003., стр.22. 
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решења овог проблема представља хитан и неопходан корак у 
остваривању и унапређивању економске и социјалне кохезије наше 
земље. На тај начин, настојање ка уједначавањем регионалних 
неравномерности ствара се основа не само за развој на локалном и 
регионалном, већ и на целокупном, односно националном нивоу. 
Туризам  као комплексна привредна делатност има велики  
потенцијал у решавању овог проблема, јер  позитивни ефекти 
туризма на БДП, запосленост, животни стандард, платни биланс и 
инвестициону активност земље представљају основу за развој, 
односно базу друштвеног напретка сваке земље. Управо из ових 
разлога  креатори развојних политика све чешће виде туризам као 
ефикасан инструмент подстицања регионалног развоја и 
уједначавања регионалних неравнотежа у привредном расту и 
развоју.  

 
4. ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА И 

РЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ 
 

Промене у структури светске привреде последњих деценија у 
први план стављају услужни сектор који данас учествује са преко 
60% у креирању БДП великог броја развијених и мање развијених 
земаља, при чему удео туризма као једне од најдинамичнијих 
услужних делатности континуирано расте. Управо су раст прихода и 
усавршавање транспортних система широм света допринели ширењу 
економског значаја туризма – у циљу задовољавања својих потреба 
за одмором и разонодом током својих путовања туристи данас све 
чешће прелазе огромне, до скоро незамисливе раздаљине, да би 
стигли на жељене дестинације. Стога су улагања у инфраструктуру 
вишеструко исплатива, не само са аспекта туристичке делатности, 
него и бројних комплементарних, а и за националну привреду у 
целини. Са аспекта развоја туризма Србија, између осталог, треба да 
има стратегију за наступ економских дипломата из које би 
произашао оперативни програм наступа на циљним тржиштима или 
у односу на конкретну земљу и конкретан пословни подухват8. 

У Графикону 1 је приказано учешће туризма у креирању БДП 
и запослености као основних директних, односно непосредних, 
ефеката туризма на привреду, у појединим европским земљама и 

                                                           
8 Петровић, П., Пословна дипломатија и промоција у функцији развоја туризма у 
Србији, Тематски зборник радова:Унапређење туризма као фактор развоја 
привреде Републике Србије, Институт за међународну политику и привреду, 
Београд, 2010., стр.12. 
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Србији. Наиме, у Србији ове вредности износе око 2,5% од укупног 
БДП и између 5 и 6% од укупне запослености.  

Приметно је да се у поређењу са осталим земљама код нас ове 
вредности налазе на доста ниском нивоу, па самим тим постоји 
простор за даљи развој туризма и јачање његове улоге као покретача 
привредног развоја путем његових мултипликативних ефеката и 
ефеката на развој неразвијених подручја, што би посебно помогло 
заустављању а потом и смањивању регионалних диспаритета. 

 
Графикон 1.: Учешће туризма у креирању БДП и запослености у 

појединим европским земљама  и Србији 
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turizam kao % BDP turizam kao % ukupne zaposlenosti

Извор: према подацима ОЕЦД Тоурисм Трендс анд Полициес 2012, www. oecd.org; 
и Стратегија регионалног развоја Србије за период од 2011. до 2016. 
 

5. МУЛТИПЛИКАТИВНИ ЕФЕКТИ ТУРИЗМА 
 

Посебан значај туризма као фактора регионалног развоја се 
огледа у његовим бројним економским ефектима. Утицаји туризма 
се најдиректније огледају у оквиру примарних туристичких сектора 
као што су угоститељство, саобраћај, путничке агенције и трговина 
на мало. Међутим, кроз секундарне ефекте туризам утиче на већину 
сектора у привреди једне земље. Мултипликативни ефекти туризма 
као привредне делатности су посебно значајни услед прилива 
новчаних средстава као резултата потрошње страних туриста, а не 
само прерасподеле постојећег дохотка у земљи коју изазива 
потрошња домицилног становништва

9. Креаторима али и 
извршиоцима развојне политике неопходно је познавање обима 

                                                           
9 Живковић, А., Шиканић, Б., Финансијски менаџмент у туризму, Хектор принт, 
Београд, 2007, стр.21. 
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утицаја потрошње домаћих и страних туриста на привреду како би 
доносили одлуке о алокацији средстава за развој туристичких 
објеката. Из тог разлога, спроводи се анализа мултипликатора који 
рефлектују величину мултипликативних ефеката у туризму у односу 
на продају, доходак и запосленост у региону. Стандардна анализа 
економских ефеката утицаја туризма прати токове новца туристичке 
потрошње, прво до предузећа и државних агенција у којима туристи 
троше свој средства, и након тога до10: а) других предузећа – која 
снабдевају производима и врше услуге туристичким компанијама, б) 
домаћинстава – чији чланови зарађују доходак радећи у туризму или 
повезаним индустријама, и ц) владе – путем наплате различитих 
пореза и дажбина од туриста, предузећа и домаћинстава. 

Укупни економски ефекти туризма представљају суму 
директних, индиректних и индукованих економских ефеката. 

 Директни ефекти представљају промене у производњи које 
су директно повезане са променама у туристичкој потрошњи и 
односе се на предузећа која своје производе и услуге продају 
директно туристима.  

Индиректни ефекти се односе на промене у производњи које 
представљају резултат нових циклуса трошења прихода хотелске 
индустрије у осталим уназад вертикално повезаним индустријама 
које снабдевају хотеле производима и услугама. На тај начин ова 
предузећа такође имају раст продаје, запослености и доходака 
повећавајући набавку од других предузећа - креирајући тако наредни 
циклус трошења новца те изазивајући индиректне ефекте и у тим 
индустријама. 

Индуковани ефекти настају као последица промена у 
економској активности домаћинстава насталој услед трошења 
прихода зарађених у туризму или комплементарним индустријама, 
односно као директна или индиректна последица туристичке 
потрошње.  

На овај начин, ефекти туристичке потрошње се шире на читав 
регион, генеришући  продају, доходак и запосленост у свим 
секторима привреде. Суштински, величина мултипликатора је 
одређена степеном до кога појединци троше новац у локалној 
привреди. У складу са тим, величина мултипликатора може зависити 
од неколико фактора. Пре свега, зависи од укупне величине и 
економске разноврсности регионалне привреде, при чему  ће 
региони са великим, диверсификованим привредама који производе 
велики број добара и услуга имати и високу вредност 
                                                           
10 Stynes, D. J. (1997): Economic impacts of tourism. Urbana, IL:  University of Illinois, 
Cooperative Extension Service bulletin. 
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мултипликатора, јер домаћинства и фирме могу већину потребних 
добара и услуга наћи у сопственом региону. Затим, географске 
размере региона и његова улога у ширем подручју такође имају 
битну улогу.  

 
7. УЛОГА ДРЖАВЕ У ПОДИЗАЊУ КОНКУРЕНТНОСТИ 

ПРИВРЕДЕ 
 
Једна од битних улога савремене државе је у подизању 

конкурентске снаге њене привреде. Развијеност и функционална 
способност тржишта мери се његовом конкурентношћу. Три битна 
фактора одређују конкурентности тржишта: 

(1) отвореност привреде према иностраној конкуренцији 
или степен либерализације спољнотрговинске размене; 

(2) присуство монополских и олигополских структура у 
привреди; 

(3) ефикасност антимонополског законодавства. 
У суштини, улога државе је обезбеђивање конкурентског 

тржишта које подразумева високо ефикасну привреду и предузећа, 
да би издржали конкуренцију на домаћем и иностраном тржишту. Са 
тог аспекта улога државе је на следећим активностима: 

- потпуно и плански отварање привреде и 
либерализација спољнотрговинске размене (редуковање високих 
царинских и ванцаринских заштитних механизама), 

- разбијање вештачки створених производних 
конгломерата и стимулисање конкурентских произвођача у 
делатностима где доминирају монополске структуре; 

- допуна антимонополског законодавства (у примени и 
спровођењу). 

Савремени процеси привређивања које карактерише 
глобализација тржишта и технологије, афирмисали су нове форме и 
начине конкуренције. Будући да динамизам тржишних, 
технолошких, привредно-системских и других фактора, 
релативизирају пословну позицију, односно креирају нове изазове, 
али и претње и замке за пословне субјекте то формирање пословне 
стратегије скоро редовно подразумева извођење мањих или већих 
промена за које амбијент својим мерама ствара држава, јер окружење 
предузећа одређује који су критични фактори успеха.Глобални 
концепт донео је експлозију праксе куповине и спајања фирми у 
наqционалним и међународним оквирима, што ће у будућности 
доводити до глобалног преструктурирања у индустрији и на плану 
међународне конкурентности. 
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8. МЕЂУЗАВИСНОСТ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ, 
РЕГИООНАЛИЗАЦИЈЕ И УЛОГЕ ДРЖАВЕ 

 
Технололошки процеси и конкуренција (комбиновани са 

процесом либерализације) снизили су баријере за међународне 
токове роба и услуга, фактора производње, те је повећан интерес за 
међународну специјализацију довело до нагле експанзије 
међународних економских трансакција. Треба имати у виду да су 
основни носиоци глобализације пословања транснационалне 
компаније , те се акценат у глобалном пословању ставља на 
креирање стратегијске и конкурентске препознатљивости, у што 
шитим размерама, не бежећи од неопходних локалних 
прилагођавања. Међутим, контроверзе око економске улоге државе, 
односно улоге државе у привредном животу имајући у виду процесе 
глобализације највише су испољаване у земљама које су у 
транзицији

11. У зависности од унутрашњих социо-економских и 
политичких прилика неке земље су се определиле за тзв. 
градуалистички (постепени) прелаз у тржишну привреду (Мађарска), 
друге су прихватиле тзв. “шок терапију” (Пољска, Чешка и 
Словачка), а неке комбиновани приступ (Словенија). Међутим 
независно од различитог концепта у погледу брзине транзиције и 
редоследа потеза појединих фаза (различите комбинације мера у 
циљу макроекономске стабилности и структурне трансформације) 
кључна питања везана за улогу државе нису спорна. Све ове државе 
имале су исти став, а то је: 

(1) либерална макроекономска политика, у погледу 
слободног формирања цена, тржишног одређивања камата и 
либерализације економских односа са иностранством, чиме се 
потстиче конкуренција и предузетништво; 

(2) завршити процес приватизације, независно од модела и 
темпа спровођења; 

(3) спровођење програма преструктурирања и 
прилагођавања привреде тржишним условима привређивања, уз 
више или мање непосредно учешће државе; 

                                                           
11 На самом почетку процеса друштвених реформи био је прихваћен неокласичан 
рецепт, који супроставља тржиште и државу. Тржиште је поистовећено с 
демократијом, а држава с планом и социјалистичком ауторитарношћу. 
Неокласичари, нпр. Џефри Сакс, истакли су постулат – што мање државе, односно 
да у транзицији интервенција државе долази у обзир само у случају “дефектности 
тржишта”. Тиме је изгубљена контрола над током реформи а те земље су запале у 
“транзициону депресију”. Дакле, ипак је држава та која на кратки рок може да 
оствари друштвене реформе. 
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(4) све државе су формирале основне институције 
тржишне привреде: заштиту својине и уговора; реформу банкарског 
система и независну позицију централне банке; тржиште капитала; 
тржиште рада; систем социјалне заштите; антимонополско 
законодавство. 

Практично спровођење ових опредељења одвијало се негде уз 
веће и непосредније учешће државе, а негде уз преовладајуће 
инсистирање на тржишном механизму и класичним економским 
функцијама државе.  

У питању су била два концепта економске улоге државе у 
привредном животу: активистичка и развојно оријентисана улога 
државе (која ће уз помоћ моћних полуга економске и развојне 
политике усклађивати економске и социјалне циљеве), с једне стране 
и залагање за претежно (нео) либерални концепт по коме доминира 
тржишни механизам (уз пун ослонац на ефикасно функционисање 
тржишних институција) с друге стране. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Процес глобализације и регионализације светске привреде 

неизоставан је у креирању економских политика савремене државе, а 
нарочито оних мањих и оних које су у развоју или транзицији. То се 
односи и на позиционирање Србије у југоисточној Европи, односно 
стратешких грана српске привреде (енергетика, пољопривреда, 
саобраћај и туризам). Међутим, глобализује се и трговина, 
инвестиције те финансијски токови. Процес глобализације нарочито 
утиче на конкурентску предност малих земаља, као што је Србија. У 
том случају могуће су две опције: аутархичност или прилагођавање. 
Концепт либерализације спољноекономских односа и јачање степена 
интернационализације привреде има, пре свега, развојну димензију, 
али и прагматичну профилираност произашлу из низа фактора, 
почев од величине унутрашњег тржишта и његове структуре, до 
природе размене са иностранством, односно земљама у региону. 
Пракса земаља у транзицији упућује на то да не би смело да буде 
никаквих дилема о улози државе у укупном привредном животу. 
Нарочито ако се имају у виду крупни и сложени економски и 
социјални задаци. Интервенције државе стално су видљиве и то не 
само кориговања дефекности тржишта него и ради обезбеђивања 
спољних услова његовог функционисања. С једне стране, по сваку 
цену треба постићи да привреда буде самостална и да своје резултате 
верификује кроз тржиште, а с друге стране ствар је државе да својим 
институцијама, механизмима и инструментима подстиче тржишно 
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привређивање и усклађује остварење развојних и друштвених 
циљева. 
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ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ 

СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ 
 

NEW ECONOMIC DEVELOPMENT MODEL AS AN IMPROVING FACT OR 
OF SERBIAN ECONOMY’S COMPETITIVENESS  
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Сажетак: Рад се састоји из три дела. У првом делу рада настојимо да 
дефинишемо конкурентске позиције привреде Србије служећи се Индексом 
глобалне конкурентности, са циљем да укажемо на области где су позиције 
Србије добре, као и на оне које треба унапредити. У другом делу рада критички се 
осврћемо на недостатке досадашњег привредног развоја Србије. У трећем делу 
рада предлажемо основне смернице будућег модела привредног развоја заснованог 
на извозу, са циљем унапређења конкурентских предности Србије.  
Кључне речи: конкурентност, извоз, модел развоја, индекс глобалне 
конкурентности 
 
Abstract: The paper has three chapters. In the first chapter we define the competitive 
position of the Serbian economy utilizing the Index of global competitiveness, in order to 
underline the areas where the positions of Serbia are satisfied vs ones that need 
improvement. In the second chapter of the paper we analyze imperfections of present 
economic development policy of Serbia. In the third part of the paper we are presenting 
basic recommendation and guidelines for the future export-based economic development 
model that would improve the competitive advantages of Serbian economy. 
Key words: competitiveness, export, development model, the Global Competitiveness 
Index 
 

УВОД 
 

Једно од најчешће постављаних питања нашег времена је 
питање конкурентности. Конкурентност се најчешће дефинише као 
способност земље да у дугом року остварује одржив, динамичан раст 
и развој који ће повећавати благостање њеног становништва у 
целини, али на бази сопствених а не позајмљених или једноставним 
трансфером прибављених ресурса и на начин да не ограничава 
будуће генерације да задовољавају своје потребе. Данас се привреда 
Србије налази у замци  „дефицита близанаца“ – буџетског и 
дефицита текућег дела платног биланса, што је највернији показатељ 
да не живимо унутар сопствених капацитета, односно одрживо. 
Конкурентност Србије је ниска због неконкурентности српских 
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фирми услед застареле технологије, слабог улагања у иновације, 
лоше организације производње и слично. Пошто од 2000. године 
није дошло до битније квалитативне промене структуре српског 
извоза, изостао је и значајнији утицај на привредни раст, који је у 
првом реду био подстицан јаком домаћом тражњом.  Домаћа тражња 
је изнад домаће понуде, што је основни узрок високог увоза и 
високог спољнотрговинског дефицита. Застарела технологија у 
домаћим предузећима утицала је на низак квалитет домаће 
производње, што је довело до окретања тражње према производима 
из увоза које карактерише виши квалитет.  

Покушај да се објасни конкурентност на националном нивоу 
– представља одговор на погрешно питање. Да би нашли одговоре 
треба се усмерити на индустријске гране и сегменте. Животни 
стандард зависи од способности националних фирми да достигну 
висок ниво продуктивности и да је временом повећавају. Одржавање 
конкурентске предности захтева од фирми да на себи примене неку 
врсту онога што је економиста Џозеф Шумпетер назвао  
„креативном деструкцијом“. Оно мора да уништи своје старе 
предности стварајући нове. У супротном, то ће учинити неки 
конкурент. 

 
1. КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ МЕРЕНА 

ИНДЕКСОМ ГЛОБАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ 
 

Стратешки курс Србије је интеграција у ЕУ и излазак 
домаћих предузећа и привреде на европско и светско тржиште. 
Србија ће се изласком на ова тржишта наћи у конкуренцији великог 
броја успешних, извозно-оријентисаних предузећа из других земаља, 
мултинационалних компанија са светски познатим производима, 
модерно организованим фирмама са применом најсавременије 
информатичке технологије и модерно дизајниране организационе 
структуре, веома образованим, стручним и искусним менаџментом. 
С обзиром на конкуренцију, изазови који су стављени пред нашу 
земљу јесу макроекономска стабилност, јачање иновационих 
капацитета и модернизација индустрије, стимулисање прилива 
иностраног капитала, унапређење структуре и повећање вредности 
извоза, раст животног стандарда и отварање нових радних места. 
 Конкурентност домаће привреде, тј. стварање услова за 
снажнији раст продуктивности предузећа, требало би да буде један 
од приоритетних задатака економске политике у наредном периоду. 
Србија у овом тренутку није довољно конкурентна, а области које су 
од највећег значаја за поправљање конкурентности су: ефикасност 
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државне администрације и јавног сектора уопште, поједностављи-
вање процедура и повећавање њихове транспарентности, много 
ефикасније вођење антимонополске политике, побољшање 
макроекономских услова, побољшање инфраструктуре и реформа 
образовног система (Васиљевић, 2009). 

Да би приказали конкурентност Србије ослонићемо се на 
један од најпознатијих индекса конкурентности, Глобални индекс 
конкурентности који је развио Светски економски форум. Глобални 
индекс конкурентности базиран је на емпријским истраживањима 
која су идентификовала широк спектар параметара који утичу на 
конкурентност једне привреде. Ти параметри обухватају 
макроекономске и микроекономске факторе, као и факторе 
развијености институција. Сви ови параметри заједно доприносе 
конкурентности националне привреде. 

Глобални индекс конкурентности Светског економског 
форума полази од претпоставке да је конкурентност комплексан 
феномен, на који утиче мноштво фактора.Ти фактори су груписани у 
12 стубова конкурентности, који су организовани у три групе. Прва 
група стубова конкурентности су тзв. основни захтеви. У ту групу 
улазе следећи стубови конкурентности: (1) институције, (2) 
инфраструктура, (3) макроекономска стабилност и (4) здравство и 
примарно образовање. Друга група су тзв. фактори повећања 
ефикасности. Ову групу чине следећи стубови: (5) високо 
образовање и обука, (6) ефикасност тржишта добара, (7) ефикасност 
тржишта рада, (8) софистицираност финансијског тржишта, (9) 
технолошка спремност и (10) величина тржишта. Трећу групу чине 
тзв. фактори иновативности и софистицираности. У ову групу улазе 
стубови (11) софистицираност пословних процеса и (12) иновације. 

Према извештају Светског економског форума за 2014. 
годину Србија је рангирана на 94. позицији на листи која обухвата 
144 земаље са забележеном вредношћу Индекса глобалне 
конкурентности (ИГК) од 3,90. При томе, ваља имати у виду да се 
теоријска вредност ИГК креће се у интервалу од 1 до 7. У односу на 
претходну годину вредност ИГК за Србију је повећана за 0,13, што је 
довело до позитивног померања ранга Србије за 7 позиција (са 101. 
на 94. место на листи) (Танасковић, С., Ристић, Б., 2014). 

На основу табеле 1. може се закључити да се пад бележи само 
на стубу 7, ефикасност тржишта рада. Значајан раст остварен је у чак 
пет сегмената, настубовима 2, 3, 5, 6 и 9, заправо реч је о 
инфраструктури, макроекномском окружењу, високомобразовању и 
обуци, ефикасности тржишта добара и технолошкој 
оспособљености. На осталим стубовима које нисмо споменули 
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промене се могу сматрати занемарљиво малим, па је такав и њихов 
утицај на промену укупне вредности ИГК у овој години. 
 

Табела 1.: Вредност ИГК по стубовима конкурентности  
(2012-2014)  

 
 

2012 
Проме

не 
2013 

Проме

не 
2014 

1. Институције 3,16 ↗ 3,20 ↗ 3,21 
2.Инфраструктура 3,78 ↘ 3,51 ↗ 3,93 
3.Макроекономско 
окружење 

3,91 ↘ 3,36 ↗ 3,51 

4.Здравство и основно 
образовање 

5,73 ↗ 5,75 ↗ 3,76 

5.Високо образовање  3,97 ↗ 4,05 ↗ 4,25 
6.Ефикасност тржишта 
добара 

3,57 ↗ 3,64 ↗ 3,78 

7.Ефикасност тржишта 
рада 

4,04 ↘ 3,90 ↘ 3,73 

8.Софистицираност фин. 
тржишта 

3,68 ↘ 3,48 ↗ 3,50 

9.Технолошка 
оспособљеност 

4,10 ↘ 3,94 ↗ 4,45 

10.Величина тржишта 3,64 ↗ 3,68 → 3,68 
11.Софистицираност 
пословања 

3,11 ↗ 3,18 ↗ 3,21 

12.Иновације 2,81 ↗ 2,85 ↗ 2,89 
Извор: Танасковић, С., Ристић, Б. (2014), Конкурентска позиција Србије у 2014. 
години, према Извештају Светског економског форума, Фондација за развој 

економске науке (ФРЕН), стр. 4 
 

Фазу развоја у којој се економија неке земље налази, одређује 
ниво годишњег бруто домаћег  производа по глави становника (БДП 
пер цапита). За економију неке земље кажемо да се налази у првој 
фази развоја, уколико је њен годишњи БДП пер цапита мањи од 
2.000 УСД. Такве земље би са циљем побољшања конкурентности, 
требало да унапређују институције, инфраструктуру, 
макроекономску стабилност, здравље и основно образовање, јер је 
реч о економијама вођеним основним факторима. Земље чији је 
годишњи БДП пер цапита између 2000 и 3000 УСД, налазе се на 
преласку из прве у другу фазу развоја, док се земље са годишњим 
БДП пер цапита између 3.000 и 9.000 УСД налазе у другој фази 
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развоја. На преласку у трећу фазу налазе се државе са БДП пер 
цапита између 9.000 и 17.000 УСД, док се високоразвијеним 
земљама сматрају државе са годишњим БДП пер цапита већим од 
17.000 УСД (Албијанић М., 2011, 67). У 2014. години Србија се са 
оствареном вредншћу БДП од 6.123 УСД  налази на 90-ом месту.1 По 
овим параметрима Српску економију можемо сврстати у ред 
ефикасношћу вођених економија. 

Анализа градивних компоненти ИГК је показала да Србија 
стоји веома лоше по питању конкурентске предности. Чињеница да 
је БДП пер цапита боље рангиран од ИГК говори о томе да постоји 
простор за унапређење конкурентности, што је позитивно. Међутим 
да би се то десило, неопходно је променити стратегију будућег раста 
и окренути се привлачењу страних директних инвестиција које би 
трансфером савременијих технологија учиниле домаће производе 
атрактивнијим за шира тржишта. Раст базиран на експанзији домаће 
тражње, уз занемаривање штедње и инвестиција, довео је до тога да 
данас имамо институције и инфраструктуру на нивоу економија 
вођених основним факторима, што је алармантно због чињенице да 
се Србија налази у рангу економија вођених ефикасношћу. Такође, 
обим проиводње који не прати остварени раст указује на 
неопходност реорганизације и промене самог приступа пословању 
од стране домаћих предузећа. 

 
2. НЕДОСТАЦИ ДОСАДАШЊЕГ ПРИВРЕДНОГ РАСТА 

СРБИЈЕ 
 

Србија је земља у транзицији, тј. може се слободно рећи 
земља у којој транзиција предуго траје. Постоји велики број 
последица које доноси транзиција која предуго траје међу којима су 
две највеће транзициона рецесија, тј. пад економске активности и 
инфлација, и низак ниво конкурентности. Када економија достигне 
предтранзициони ниво БДП-а, транзиција се сматра завршеном и 
почиње процес достизања развијених капиталистичких земаља. У 
случају Србије транзиција неколико пута узима замах али никада не 
достиже предтранзициони ниво. 

Ако се 1990. година узме као базна транзициона година за 
Србију, може се рећи да она веома заостаје у нивоу привредне 
развијености и нивоу животног стандарда за развијеним европским 
земљама. Почетком 90-их година тадашња југсловенска привреда је 

                                                 
1Prema podacima  MMF-a (International Monetary Fund) dostupno na: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?sy=2014&ey 
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доживела велики пад производње, раст инфлације, социјалну 
диференцијацију и пораст броја сиромашних, што је било 
узроковано политичким догађајима, односно ратовима и распадом 
Југославије. Политички догађаји за време владавине Милошевићевог 
режима, као и бомбардовање Југославије 1999. године, такође 
заустављају спровођење кључних економских реформи. Пад 
привредне активности у Србији је био дубок што је узроковало  да у 
Србији крајем 2000. године ситуација буде много сложенија него у 
другим земљама које су транзицију започеле 1989. године. Њен 
економски опоравак трајао је дуго,  тако да она ни годинама касније 
не успева да достигне ниво БДП-а из 1990-те године. Наиме, Србија 
се 2007. године налазила на 80% БДП-а и на 50% индустријске 
производње из 1990. године.  

Од 2000-те године Србија спроводи значајна 
институционална и структурна прилагођавања. Реформе се односе 
претежно на приватизацију јавних предузећа, политику 
конкурентности, развој небанкарског сектора, инфраструктурне 
реформе, реформу пензијског система и комплетирање 
институционалних реформи. Од 2001. године почиње и интезивира 
се реалан процес транзиције привреде и индустрије Србије ка 
отвореној тржишној економији. Иако искуства других земаља 
показују да је индустрија била кључни фактор брзог привредног 
развоја у дужем периоду, у овој фази транзиције, Србија није 
послушала туђа искуства већ је применила потпуно погрешан 
концепт и стратегију развоја индустрије.Уместо темељитог процеса 
реструктурирања и обнове индустрије, развој је кренуо у супротном 
правцу. Сектор услуга је добио доминантно место, што је било 
потпуно непримерено етапи развоја у којој се привреда и индустрија 
налази. 

Стопе раста индустрије у периоду 2001-2008. година 
карактерисала је изразита нестабилност и високе осцилације. 
Просечна стопа раста индустрије износила је 2,06%, и кретала се 
знатно испод стопе раста привреде која је просечно расла 5,8%.  

У овом периоду, раст БДП привреде је био праћен растом 
домаће тражње (високо учешће личне и државне потрошње), растом 
фискалног и спољнотрговинског дефицита, високим нивом 
инфлације, приливом страног капитала по низу основа и високом 
спољном задужености. Унапређење конкурентности, 
продуктивности и иновативности, раст извоза, штедње и 
инвестиција, као најбитнији фактори на страни понуде, нису у 
довољној мери иницирали раст БДП-а. 
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Секторски посматрано, највећи део раста БДП привреде, 
после 2001. године, потицао је из саобраћаја, телекомуникација, 
трговине, осигурања и финансијског посредовања. Динамичан развој 
ових делатности је обезбеђен високим увозом (35 млрд. долара у 
периоду 2004-2007. године). Мора се напоменути да овакав концепт 
развоја у Србији може изазвати најмање два веома крупна проблема. 
Прво, он није дугорочно одржив јер пресудно зависи од прилива 
страних средстава плаћања, и друго, он озбиљно лимитира развој 
домаћег реалног сектора производње (Савић, Љ., 2008, 177-178). 

У другој половини 2008. године, глобална економско-
финансијска криза довела је до низа утицаја у финансијском и 
реалном сектору привреде Србије. Да је у питању тешка економска 
криза привреде Србије постало је много видљивије у првој половини 
2009. године, када су привреда, а посебно индустрија запале у 
дубоку рецесију. Пад укупне привредне активности је износио 3,5%, 
а индустријске производње чак 17,4% у односу на исти период 2008. 
године.  Ипак, корени кризе у индустрији Србије имају мало везе са 
коренима светске финансијске кризе, па стога, и мере на ублажавању 
и превазилажењу кризе морале би да буду суштински другачије. 

Осим што је у 2009. години био забележен пад од 3,5%, 
основна мера укупних економских активности, бруто домаћи 
производ, у периоду од 2005-2013. године је растао по просечној 
годишњој стопи од 2%. 

Од избијања светске економске кризе у другој половини 2008. 
године привреда Србије никако није успевала да се врати на одржив 
пут опоравка и раста. После пада БДП-а у 2009. години уз повремене 
епизоде благог опоравка, уследила су још два пада привредне 
активности, у 2012. години (због великих суша) и овај последњи у 
2014. години (због мајских поплава). Тренутни ниво БДП-а је и даље 
за око 2% нижи од оног пре кризе, по чему је Србија једна од ретких 
транзиционих европских земаља која још увек, шест година од 
избијања кризе, није успела да достигне преткризни ниво 
производње. 

Из свега овога можемо извести закључак да је у јеку процеса 
приватизације и реструктурирања, индустрија испољила ефекат 
транзиционе рецесије. Пад индустријске производње резултат је 
великог броја макро и микро фактора: неиспуњених очекивања у 
погледу процеса приватизације; неконкурентности и застарелости 
производних програма; дубоке структурне диспропорције; одсуство 
и спор повратак индустрије на традиционална ино-тржишта; 
непостојање извозне стратегије; ниске инвестиционе активности; 
организационих и менаџерских слабости и др. 
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Слика 1.: Стопе реалног раста БДП-а Србије (2005-2014)  

 
 

Извор: Републички завод за статистику (2015). Месечни статистички билтен,  
01/2015, стр.13 

 
Оваквим кретањима у индустрији свакако је највише 

допринела чињеница да и поред неких позитивних резултата и 
успеха у приватизацији, добар део индустријских предузећа је лоше 
спроведеном приватизацијом доведен у тежак положај. Врло олако 
су схваћене приватизација предузећа од националне важности и 
интереса, или приватизације које у себи носе развојне ефекте како на 
купљено предузеће, тако и на целу индустрију. 

У периоду 2001-2009. године, од приватизације је остварено 
2,88 млрд. евра прихода и обезбеђено 1,38 млрд. евра за инвестиције 
(Републички завод за развој, 2009, 27). Међутим, ова средства нису 
адекватно усмеравана у инвестиције, кредитирање развојних и 
извозних пројеката индустрије и реструктуирање и ревитализацију 
носилаца индустријског развоја у претходном периоду. У 2007. и 
2008. години успорен је процес структурних промена јер није дошло 
до значајнијег побољшања пословног амбијента, нису спровођене 
темељне реформе, које би апсорбовале или ублажиле негативне 
последице транзиционог процеса, а нарочито је дошло до преливања 
негативних последица глобалне економске кризе.  

Кључно питање српске привреде јесте како вратити 
индустрију на стазе које ће дугорочно омогућити повећање учешћа 
индустрије у БДП, повећати запосленост, подићи ниво извоза и на 
тај начин повећати степен отворености привреде према свету.  
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3. МОДЕЛ ПРИВРЕДНОГ РАСТА ЗАСНОВАН НА ИЗВОЗУ 
 

Привреду Србије карактерише остваривање привредног раста 
али заснованог на развоју неразменљивог дела привреде и расту 
домаће тражње, што дугорочно гледано не води привреду ка 
напретку. Као што је већ било речи, Србија мора да преоријентише 
своју привреду ка развоју индустрије, пре свега, и побољшању 
извоза. Међутим, када сагледамо тренутну ситуацију у држави 
долазимо до закључка да то уопште није једноставан и лак посао јер 
постоји велики број недостатака и потешкоћа. 

Прво, привреду и њен извозни сектор карактерише: 
недостатак робе намењене извозу и велико учешће производа нижег 
степена обраде, компаративно посматрано широк асортиман понуде 
(без уже специјализације), неконкурентност извозне понуде са 
аспекта производа (дизајн и развој производа; технички стандарди; 
трајност и изглед; презентација) и са аспекта цене (цене сировина; 
трошкови финансирања; порези и транспорт). Поред тога, 
недовољно је уређена привредна регулатива док скупо банкарство 
није спремно за улогу активног учесника у извозним пословима, 
неповољни су услови кредитирања и осигурања извоза а и уопште 
производње. Такође, постоје велике тешкоће у обезбеђивању 
цертификата о квалитету производа, тј. недостатак финансијских 
средстава за подизање квалитета и непостојање референтних 
институција за издавање цертификата на тржишту Србије.  

Као још један битан проблем јавља се и недовољно познавање 
иностраних тржишта, тј. можемо рећи да недостају информације о 
потребама страних тржишта, важећој регулативи и пракси обављања 
спољнотрговинских послова.Србија нема изграђен имиџ у 
пословним круговима. Промоција српске привреде је веома слаба и 
неквалитетна.  

Српска предузећа имају проблема и са пословним 
неискуством (недостатком знања и кадрова). Оно што додатно 
отежава домаћи извоз јесте транспорт. Њега карактерише 
неразвијеност, заостајање и међународна неусклађеност свих 
његових видова а посебно железничког. 

У периоду 2000-2008. године Србија је остварила солидне 
стопе раста спољнотрговинске размене (раст извоза од 19% у 
еврима, просечно), које су биле праћене знатно скромнијим стопама 
раста бруто домаћег производа (5,4%). У истом периоду дошло је до 
знатне либерализације, мада у условима спољнотрговинског режима 
који је још увек релативно рестриктиван. Раст увоза је био тај коме 



 

 472

се могло захвалити на повећању скромне вредности индикатора 
отворености домаће економије.  

Крајем 2008.године и у првих девет месеци 2009. године 
ситуација се погоршава услед одражавања последица светске 
економске кризе на привреду Србије и долази до очекиваног 
снажног пада индустријске производње свих поменутих грана. 
Последично, током 2009. године се извоз робе смањио за 19,9%. 
Како је извоз забележио мањи међугодишњи пад од увоза (пад од 
28,0%) покривеност увоза извозом је за 5,4 процентна поена већа у 
2009. него претходне године (Квартални монитор, 2009, 26-29). 

Од 2010. године извоз почиње да се опоравља. Брзпадувоза и 
његов спорији опоравак и спорије иницијално смањење извоза, 
довели су до извесног ребалансирања привреде у корист извозног 
сектора. И наредних година укупна вредност спољне трговине 
наставља да расте. У 2013. Години значајно је смањен дефицит 
текућег рачуна – према проценама НБС текући дефицит у 2013 
износи 1,6 милијарди евра (5,1% БДП-а), што је двоструко ниже од 
остварене вредности у 2012. години. 
 

Слика 2.: Спољна трговина Србије (2005-2013) 
  

 
Извор: Привредна комора Србије (2014). Актуелна привредна кретања. Београд: 

јул 2014, стр. 5 
 

Као што је већ речено, привреду и њен извозни сектор 
карактерише велико учешће производа нижег степена обраде.Код 
Србије је удео извоза примарних производа у БДП-у  релативно 
висок  и после 2000. није бележио знатније промене.Оквирно он 
износи око 7% БДП-а или око трећине укупног извоза. Његов ниво 
(као мера ниског квалитета робног извоза) је компаративно 
посматрано доста висок за европске критеријуме, што упућује да он 
негативно утиче на раст БДП-а. 

Извоз капитално-интензивних према извозу радно-
интензивних производа је код Србије релативно низак у односу на 
напредније земље у транзицији. После 2000. његов ниво (који је 
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знатно опао у односу на 1990.) варирао је испод јединице и није 
битније мењао вредност, осим, током кризе 2008-2009.године. Може 
се закључити да релативно и апсолутно ниска вредност извоза 
капиталних производа, свакако, није била подстицајна за економску 
активност у Србији. 

Коефицијент концентрације извоза Србије је релативно низак, 
али је то, пре свега, последица сваштарења, а не квалитетно 
диверсификоване извозне производње, што упућује да његов низак 
ниво не имплицира потенцијале за раст БДП-а Србије. 

Србија данас има тек неколицину извозних производа, који су 
препознатљиви на више светских дестинација. Производи или услуге 
које извозе српске фирме намењени су ограниченом тржишту у 
инострантву и праве се у мањим серијама. Чак и кад су у питању 
врхунски производи, а ни таквих не недостаје, њихов економски 
ефекат у званичној статистици није упечатљив. На пример, мало ко 
зна да се на северу Србије производе системи за озвучење који су 
међу најквалитетнијим у свету, као и да у Руми постоји фирма која 
се бави производњом једних од најбољих силиконских варалица за 
пецање на свету. Малих извозних погона Србији не недостаје. 
Њихово највеће ограничење је, међутим, што немају сопствене 
могућности да освајају нова тржишта, већ раде само на провереним. 
Са друге стране амбиције су велике али на путу испуњењу тих 
амбиција су разне квоте, царине, стандардизације, специфичности 
тржишта.  

Треба нагласити да иако мала и средња предузећа имају 
велику улогу у земљама западне Европе па и у напредним земљама у 
транзицији, највећи део извоза ипак остварују велика предузећа. С 
обзиром на тренутну ситуацију у земљи, Србији не треба 
деиндустријализација и ослањање на сектор малих и средњих 
предузећа и услуге, већ реиндустријализација, односно снажна 
индустрија, какву је некада до пре 20-так година и развијала. Са 
друге стране, не треба занемарити ни сектор малих и средњих 
предузећа, који је остваривао значајне стопе привредног раста, 
чинио око 40% укупног извоза Србије, скоро половину БДП-а и 
близу три петине запослених (према подацима за 2007.године).  

После процеса либерализације и легализације приватне 
својине, настало је изузетно много нових предузећа, углавном малих. 
Међутим, мали је број нових, већих предузећа која нису део 
мултинационалне или неке веће стране компаније. Вероватно 
најзначајнији разлог за то јесте у карактеру финансијских система. 
Банке представљају доминантне финансијере. Оне, међутим, 
финансирају ризик, али се не упуштају у неизвесне подухвате. Банке 
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су спремне да финансирају мање предузетничке подухвате, посебно 
уколико је држава спремна да им на неки начин гарантује да неће 
имати губитке. За веће предузетничке подухвате потребне су већа 
средства, а то значи да су потребне финансијске институције које су 
спремне да финансирају предузетничке пројекте. То би требало да је, 
пре свега, посао посебних развојних банака и фондова и наравно 
берзи. 

Када посматрамо спољну трговину Србије са аспекта 
предузећа који су највећи извозници и највећи увозници долазимо до 
податка да је први на листи највећих извозника у прва три месеца 
2014. према подацима Управе царина, ФИАТ а за њим НИС, док код 
увоза предњачи НИС а друго место зазима ФИАТ. Као што се може 
закључити наши највећи извозници су у исто време и највећи 
увозници. То је логично с обзиром на чињеницу да се све 
компоненте потребне за производњу ФИАТ -а довозе из Италије и са 
других ФИАТ-ових постројења. За овакво стање је заслужна како 
подела рада тако и то чиме заправо Србија располаже. 

Пољопривреда и посебно прехрамбена индустрија један је од 
наших производних и извозних адута. Пољопривредно земљиште у 
Србији заузима око 58% укупног подручја, што представља 
површину од око 5.100.000 хектара. Од тога је укупно 3.345.милиона 
хектара ораничне површине (65% пољопривредног земљишта); 
воћњаци заузимају површину од 244.000 хиљада хектара; повртарска 
производња заузима 295,000 хектара и виногради 67.000 хектара 
(Симоновић, В., Новковић, Н., 2011, стр. 634). 

Посматрајући податке можемо видети да Србија поседује 
велике потенцијале што се тиче пољопривредне производње. Из 
приложеног можемо видети да ратарство представља највећи стуб 
пољопривреде. У протеклих десет година Србија је остварила 
суфицит од извоза пшенице и кукуруза и спада међу десет највећих 
извозника ове ратарске културе у свету. Међутим, ако се узме у 
обзир да је сточарска производња та од које зависи успешност 
пољопривреде једне земље и да би сточарство требало да учествује у 
пољопривредној производњи са најмање 50%, ови подаци не делују 
толико охрабрујуће. Број грла стоке смањен је током последње 
деценије за више од 30% а удео сточарства у пољопривредној 
производњи је мањи од једне трећине. Сточарство је толико опало да 
ми данас увозимо сирово и смрзнуто месо са разних крајева света. 
Такође, Србија спада међу највеће светске произвођаче малина, 
вишања и шљива, међутим није ни у првих двадесет када је реч о 
ценама по којима их продаје. Повртарска производња представља 
најслабију карику пољопривреде Србије. Она поред својих 
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производних потенцијала у последњих десет година увози и купус и 
кромпир и парадајз и пасуљ. За овакву ситуацију је великим делом 
заслужна спољнотрговинска либерализација. Отварање тржишта и 
укидање царина је довело до тога да конкурентски производи из 
других земаља буду јефтинији од домаћих и самим тим 
конкурентнији што домаће произвођаче тера да се повлаче са 
тржишта.Веома је битно навести и чињеницу да је друштвени 
производ пољопривреде већи од друштвеног производа прехрамбене 
индустрије, што говори о слабој доради основних пољопривредних 
производа у домаћим капацитетима за прераду. 

С обзиром на потенцијале које поседује Србија може имати 
добре изгледе у пољопривредној производњи и прехрамбеној 
индустрији као и њиховом извозу али највећи проблем представља 
неорганизација. Када би се бар део ратарске производње користио да 
се произведе сточна храна која би се користили у исхрани домаће 
стоке, или бар део вишка остварен међународном трговином овим 
производом улагао у сточарство, потпомогао би се развој домаћег 
сточарства и повећала би се производња и извоз стоке, меса и месних 
прерађевина. Пољопривредна производња би била много успешнија 
када би се пољопривредници удруживали и заједнички наступали у 
производњи. Тиме би били конкурентнији у набавци инпута и 
пласману производа на тржиште, јер би смањили трошкове. Такође, 
једна од предности Србије јесте и релативно незагађено земљиште 
које нам нуди велике могућности органске производње, а цена 
органских производа је већа од 10-50% у односу на конвенционално 
добијене. Србија је успешна  у органској производњи малина. Осим 
њих, органски се производе и извозе печурке, воће и поврће које се 
користи у производњи јабуковог сирћета, компота и ајвара, а шанса 
се види и у продаји шумског воћа. Међутим, највећи проблеми у 
вези са органском производњом јесу неедукованост 
пољопривредника о начину гајења и предности органских производа, 
али и неорганизованост тржишта. Да би се остварили потенцијали 
није довољно да појединци делују, неопходно је да држава 
интервенише тако што ће дефинисати дугорочну стратегију развоја 
пољопривреде. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 Конкурентност је данас постала доминантна економска тема. 
Стратешки курс Србије је излазак домаћих предузећа и привреде на 
европско и светско тржиште. Србија ће се изласком на ова тржишта 
наћи у нимало лакој конкуренцкој борби. Изазови који су стављени 
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пред нашу земљу јесу макроекономска стабилност, јачање 
иновационих капацитета и модернизација индустрије, стимулисање 
прилива иностраног капитала, унапређење структуре и повећање 
вредности извоза, раст животног стандарда и отварање нових радних 
места. Једном речју јачање конкурентске позиције Србије. Главни 
предуслов за тако нешто представља промена стратегије будућег 
раста.  

Србија је у протеклих неколико година бележила релативно 
висок раст али је он био заснован на пословању сектора 
финансијског посредовања, трговине, саобраћаја и 
телекомуникација. Пошто ови сектори  имају услужни карактер, 
њихови производи се углавном не могу извозити, због чега се може 
рећи да је остварени раст базиран на домаћој тражњи. Експанзија 
домаће тражње није била пропраћена растом производње, што се 
одразило на пораст трговинског дефицита који гура земљу у нова, 
неповољна задуживања. Један од излаза из ситуације у којој се 
национална економија нашла, јесте промена модела привредног 
раста. Да би се преоријентисала на модел заснован на инвестицијама 
и извозу неопходно је дефинисати дугорочну стратегију развоја 
привреде. Она мора садржати реидустријализацију засновану на 
новим потребама извозне привреде,  искористити потенцијале у 
појединим групама производа, вршити удруживање мањих 
предузећа ради заједничког наступа на тржишту и др. С обзиром на 
потенцијале које поседује Србија може имати добре изгледе у 
пољопривредној производњи и прехрамбеној индустрији као и 
њиховом извозу. Да би се остварили потенцијали није довољно да 
појединци делују, неопходно је да држава интервенише тако што ће 
дефинисати дугорочну стратегију развоја пољопривреде, пре свега 
фаворизовати извоз прерађених пољопривредних производа а не 
само сировина. 

Као још један битан сегмент стратегије развоја јесте и 
привлачење директних страних инвестиција у производњу и извоз. 
Адекватан привредни раст доводи до повећања конкурентности 
националне економије што даље шаље слику страним инвеститорима 
о повољном амбијенту за њихова улагања и тако покреће ланац 
промена које доводе до повећања животног стандарда што је и 
главни економски циљ сваке државе. 
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ПРИМЕНА СТРУКТУРНИХ РЕФОРМИ И 
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КОНКУРЕНТНОСТИ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ  
 

IMPLEMENTATION OF STRUCTURAL REFORM AND IAS / IFRS  IN 
ORDER TO INCREASЕ COMPETITIVENESS OF SERBIAN ECONOMY  
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Сажетак:  Применом структурних реформи Србија мора значајно да повећа 
извоз и да покретањем  другог мотора раста изађе из кризе и дође до стабилне 
економије. У извештају светске банке се наводи  да су  последица слабе 
продуктивности и недовољних инвестиција недостатак конкурентности и слаб 
извоз Србије, нарочито у производном сектору.3 Србија има ниску цену рада, али 
проблем за привлачење страних инвеститора представља ниска продуктивност 
рада, која износи око 40 одсто у поређењу са сличним земљама у региону. 
Компликоване процедуре и нетранспарентно регулаторно окружење омогућавају 
уплив интереса и лобирање, истовремено смањујући подстицаје за дугорочне 
инвестиције које поштују прописе. Законом о рачуноводству и ревизији,4 у систем 
финансијског извештавања у Републици Србији уведена је обавезна непосредна 
примена МСФИ.  Међутим, није важно само доносити законе већ их и 
поштовати.  Поред примене МСФИ веома је важна и примена структурних 
реформи како би се ниски обим и ниски квалитет инвестиција у Србију, посебно у 
у производну  и извозно оријентисану привреду, повећао с обзиром да  производња 
у Србији се данас налази испод 20 процената БДП-а, што је вредност далеко 
нижа од успешних нових чланица ЕУ. Србија има много предности за 
инвеститоре, лоцирана је близу ЕУ, има вешту радну снагу и жив ИТ сектор али  
је неопходно створити боље услове за инвестирање, што подразумева и нове 
измене појединих закона. 
Кључне речи:  структурне реформе, прописи, продуктивност рада, инвестиције.   
 
Abstract: The implementation of structural reforms Serbia can significantly increase 
exports and to the launch of the second engine of growth out of the crisis and reach a 
stable economy. A World Bank report states that the result of poor productivity and 
underinvestment lack of competitiveness and weak export Serbia, especially in the 
manufacturing sector. Serbia has a low cost of labor, but the problem of attracting 
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4 Службени лист СРЈ, бр. 71/2002 и 55/2004. 
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foreign investors is the low labor productivity, which is around 40 percent compared 
with similar countries in the region. Complicated procedures and non-transparent 
regulatory environment allow the influence of interest and lobbying, while reducing 
incentives for investments that comply with regulations. Law on Accounting and 
Auditing, the financial reporting system in the Republic of Serbia introduced a 
mandatory direct application of IFRS. However, it is important not only to legislate but 
to respect them. In addition to the application of IFRS is very important and the 
implementation of structural reforms to low volume and low quality of investments in 
Serbia, especially in the manufacturing and export-oriented economy, increased due to 
production in Serbia today is below 20 percent of GDP, which is value far lower than 
the successful new EU members. Serbia has many advantages for investors, is located 
close to the EU, has a skilled workforce and alive IT sector but it is necessary to create 
better conditions for investment, which includes the new amendments of certain laws. 
Key words:  structural reforms, productivit, regulation, investments.  

 
УВОД 

 
 Међународни рачуноводствени стандарди и Међународни 
стандарди финансијског извештавања (МРС/МСФИ) су основа на 
којој се заснива рачуноводство привредних субјеката у Републици 
Србији. Окосницу српске привреде чини 315 000 малих и средњих 
предузећа, која уз минимална улагања могу да пруже најбоље 
резултате и оживе привреду уз најмањa улагања, мада су  досадашње  
субвенције биле неравноправно распоређене, углавном према 
великим компанијама, док су подстицаји малим и средњим 
предузећима били минимални па с тим у вези  Светска банка 
предлаже  усвајање нове стратегије која би требало да унапреди 
положај овог сектора Српске привреде.  
 Поред тога у Србији  уколико се не изврши целовита промена 
пословног амбијента и промене начина организовања и рада 
нефинансијских и финансијских институција, пад конкурентности, 
нове додате вредности и запослености може бити још драстичнији.  
Веома висока стопа незапослености, према оценама Светске банке, је 
остала једна од највећих социјалних брига у Србији, а хронични 
структурални проблеми настављају да подривају целокупну 
конкурентност привреде. Јавни дуг Србије наставио је да расте на 
проблематично висок ниво, због чега су покренуте нове мере с 
циљем стабилизације привреде и покретања реформи. 
 

ИЗВЕШТАЈ СВЕТСКЕ БАНКЕ О   КОНКУРЕНТНОСТИ 
СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ 

 
 Према извештају Светске банке Doing Business о условима 
пословања за  2015. Србија  заузима 91. место од укупно 189 земаља 
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колико је обухваћено анализом Светске банке. Према извештају за 
2015. Србија  заузима 91. место од укупно 189 земаља колико је 
обухваћено анализом Светске банке 5. Неповољан пословни амбијент 
има негативан утицај на дневне трансакције компанија и смањује 
подстицај за дугорочна улагања где  оваква ситуација подрива 
извозни потенцијал Српске привреде. 
 

Табела 1.: Индикатори лакоће пословања у Србији 
 

Индикатори 2015 2014 Промена 
Укупан број анализираних 
земаља 

189 189 - 

Лакоћа пословања 91 96 +5 
Покретање пословања 66 45 -21 
Добијање грађевинских 
дозвола 

186 182 -4 

Добијање прикључака за 
струју 

84 85 +1 

Регистровање имовине 72 44 -28 
Добијање кредита 52 42 -10 
Заштита инвеститора 32 80 +48 
Плаћање пореза 165 161 -4 
Прекогранично трговање 96 98 +2 
Извршење уговорених 
обавеза 

96 116 -20 

Решавање несолвентности 48 103 -55 
Извор: Doing Business Report ,односно извештај о лакоћи пословања информације 

доступне на адреси  www.naled-serbia.org доступно дана 10.09.2015.године 
 
 По препоруци Светске банке  потребно је спровести неколико 
мера како би Србија постала привлачна дестинација за извозно 
оријентисана улагања. Те мере укључују: убрзање и завршавање 
Свеобухватне реформе прописа, као и других сличних иницијатива; 
смањење бирократије увођењем е-управе; обезбеђивање пуне 
функционалности Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања, без одлагања; увођење јасноће и предвидивости у 
области парафискалних накнада и такси; јачање Јединице за бољу 
регулативу, покретање реформи инспекцијског система.6  

                                                           

5 http://www.naled-serbia.org/sr/page/142/Међународне листе конкурентности 
6 Извештај Светске банке о трговини и конкурентности Европе и Централне Азије 
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Табела 2.: Резиме приоритетних препорука Светске банке ради 
унапређења конкурентности Српске привреде 

 
 

Активност 
Очекивани 
временски 
оквир

7 

 
Очекивани ефекти 

Поједноставити пословање компанија, кроз смањење прекомерног 
административног оптерећења и кроз успостављање предвидивог 

регулаторног окружења 
Убрзати и довршити 
Свеобухватну реформу прописа 
и друге сличне иницијативе 
усмерене ка поједностављењу 
адимин. и регулаторних захтева 

краткорочно Смањено непотребно 
административно 
оптерећење; 
транспарентније пословно 
окружење. 

Увести јасноћу и 
предивидивост у области 
парафискалних такси и накнада  

одмах до 
краткорочно 

Смањена несигурност за 
предузетнике и инвеститоре, 
већа јасноћа приликом 
доношења одлука о 
инвестирању.  

Без одлагања обезбедити пуну 
функционалност Централног 
регистра обавезног социјалног 
осигурања  

одмах Значајно поједностављене 
административне процедуре, 
за послодавце и запослене; 
смањени трошкови 
поштовања прописа.  

Реализовати аспекте е-управе и 
омогућити размену података и 
координацију између 
различитих агенција  

краткорочно до 
средњорочно 

Поједностављене и 
транспарентније 
административне процедуре, 
за пословне активности и 
грађане уопште.  

Покренути реформе 
инспекцијског система  

краткорочно до 
средњорочно 

Смањена несигурност за 
предузетнике и инвеститоре.  

Олакшати инвестиције и проширење пословања, кроз унапређење процедура 
везаних за издавање дозвола за планирање и изградњу 

Унапредити процес издавања 
грађевинских дозвола, увести 
стандарде и одговорност како 
би се смањио степен 
дискреционог доношења одлука  

краткорочно Лакше покретање и 
проширење пословања. 
Унапређено распоређивање 
ресурса у читавој привреди.  

Припремити недостајућу 
општинску планску 
документацију и унапредити 
квалитет планова; ојачати 
капацитете за планирање у 
јавном и приватном сектору  

средњорочно Унапређења планске 
документације ће олакшати 
брже и транспарентније 
издавање грађевинс. дозвола 
и олакшаће покретање и 
ширење пословања.  

                                                                                                                                               

 бр: ACS8575 
7 одмах – активност може бити завршена за 6 месеци; краткорочно – завршена за 1 
годину; средњорочно – завршено за 2 године 
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Увести флексибилније 
заштитне мере  

краткорочно Изградња и инвестиције су 
уређеније и једноставније.  

Увести један шалтер (оне-стоп-
схоп) за издавање грађевинских 
дозвола у општинама  

краткорочно до 
средњорочно 

Значајно поједностављене 
административне процедуре 
за инвеститоре.  

Припремити прописе, 
правилнике и приручнике за 
планирање  

средњорочно Транспарентније и 
предвидљивије окружење за 
инвеститоре.  

Поједноставити процедуре 
везане за конверзију  

краткорочно до 
средњорочно 

Унапређена правна 
сигурност; лакши приступ 
финансирању.  

Створити могућности за отварање радних места у формалном сектору, кроз 
смањење трошкова и ригидности на тржишту рада 

Спровести реформу прописа 
везаних за исплату отпремнине  

одмах до 
краткорочно 

Лакше запошљавање 
радника средњег старосног 
доба и старијих радника, 
због смањења могућих 
трошкова отказа.  

Дозволити флексибилније 
аранжмане за запошљавање  

краткорочно Лакше запошљавање 
неквалификованих и 
хонорарних радника.  

Укинути минималне доприносе 
за социјално осигурање  

краткорочно до 
средњорочно 

Запошљавање 
неквалифик./мало плаћених 
радника је економски 
изводљивије.  

Унапредити подстицаје за 
запошљавање у оквиру  
постојећих погодности  

средњорочно Бољи подстицаји за 
незапослене/неактивне да 
активније траже запослење.  

Олакшати самозапошљавање и 
микро-предузетништво за 
старију генерацију  

средњорочно Унапређена запошљивост 
радника средњег старосног 
доба и старијих радника.  

Олакшати младим људима 
прелазак из школе ка 
запошљавању  

средњорочно Бољи изгледи за 
запошљавање оних који тек 
улазе на тржиште рада.  

Извор:   Извештај Светске банке о трговини и конкурентности Европе и Централне 
Азије бр: ACS8575 

 
 Светска банка препоручује три приоритетне области како би 
се увећала конкурентна предност Српске привреде и то : 
Приоритетна област 1 – која захтева поједностављење  пословање 
компанија, кроз смањење прекомерног административног 
оптерећења и кроз успостављање предвидивог регулаторног 
окружења. Приоритетна област 2 – захтева олакшање инвестиције и 
ширење пословних активности, кроз унапређење процедура за 
издавање дозвола за планирање и изградњу. Приоритетна област 3 – 
захтева стварање могућности за отварање радних места у формалном 
сектору, кроз смањење трошкова и ригидности на тржишту рада. 
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ИЗВЕШТАЈ СВЕТСКОГ ЕКОНОМСКОГ ФОРУМА О  
КОНКУРЕНТНОСТИ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ 

 
 Глобални индекс конкурентности (Global Competitiveness 
Index - GCI) Светског економског форума мери квалитет и 
конкурентност пословног амбијента у 144 земље света. GCI  се 
добија анализом више од 110 индикатора, на основу истраживања 
ставова водећих менаџера у земљама обухваћеним истраживањем, и 
извештаја других међународних организација као што је Светска 
банка и њен извештај о лакоћи пословања. У најновијем извештају 
Светског економског форума, Србија заузима 94. позицију по 
конкурентности, што је раст за 7 места у односу на претходну 
годину.  
 У оквиру сегмената институција, Србија има конкурентску 
предност  у области научно-истраживачких институција и система 
образовања. Међутим, алармантан је проценат високообразованих 
кадрова који напуштају земљу. Ниске вредности индикатора 
административне инфраструктуре и спровођења правне државе, 
указују на многе слабости које снижавају конкурентност.  
 У сегменту макроекономског окружења Србија нема 
конкурентских предности. Макроекономски стуб конкурености и 
даље показује утицај буџетског дефицита, инфлације, GDP  и 
задуженост државе. Ипак, упркос малом расту оцена у неким 
стубовима, генерално  узевши, оцене које има Србија су врло ниске, 
а нарочито забрињава вишегодишње стагнирање и пад са и тако 
ниских оцена8.  Мањи напредак је забележен у погледу технолошке 
оспособљености, развијености инфраструктуре, развоја тржишта , 
развоја институција  и ефикасности тржишта добара, 
софистицираности у пословању, док је највећи пад остварен у 
макроекономском окружењу  и технолошкој оспособљености.  
 
 

                                                           

8 Ристић Б., Танасковић С.( 2013) ,: Конкурентска позиција Србије  према 
Извештају Светског економског форума, Фондација за развој економске науке, 
Београд.  
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Табела 3.: Позиција Србије, Глобални индекс конкурентности 
(GCI) према изабраним индикаторима 

 

Индикатори 
Позиција GCI 

2014/15 
Позиција GCI 

2013/14 
Промена 

Квалитет 
стандарда ревизије 
и финансијског 
извештаја 

109 117 +8 

Буџетски баланс 117 132 +15 
Јавни дуг % БДП 108 114 +6 
Укупна пореска 
стопа у односу на 
профит 

69 53 -16 

Инфлација 124 115 -9 
Заштита интереса 
мањинских 
акционара 

138 144 +6 

Заштита 
инвеститора 

68 69 +1 

Заштита 
интелектуалне 
својине 

113 115 +2 

Квалитет научно-
истраживачких 
институција 

69 66 -3 

Квалитет 
образовног 
система 

106 111 +5 

Квалитет 
свеукупне 
инфраструктуре 

111 115 +4 

Ефективност 
антимоноплске 
политике 

126 142 +16 

Степен тржишне 
доминације 

136 142 +6 

Спољнотрговинске 
баријере 

90 109 +19 

Извор: Извештај Светског економског форума за 2014-2015.годину 
 

УТИЦАЈ  МРС/МСФИ НА   КОНКУРЕНТНОСТ СРПСКЕ 
ПРИВРЕДЕ 

 
 Доношењем новог Закона о рачуноводству и ревизији мења се 
обавезност примене Међународних рачуноводствених стандарда и 
Међународних стандарда финансијског извештавања (МРС/МСФИ) 
у Републици Србији. Правна лица која примењују МРС/МСФИ 
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обавезна су да имају Правилник о рачуноводству и 
рачуноводственим политикама који треба да се усклађује са ново 
усвојеним МСФИ, као и изменама и допунама постојећих МРС.  
 Мала и средња правна лица за признавање, вредновање, 
презентацију и обелодањивање позиција у финансијским 
извештајима примењују МСФИ почев од финансијских извештаја 
који се састављају на дан 31. децембар 2014. године. У суштини 
МСФИ за мала и средња предузећа представљају поједностављене 
МСФИ које примењују велика правна лица и који су одобрени од 
Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (IASB), чији је 
превод утврдило и објавило Министарство финансија. 
 Циљ примена МСФИ је да се обезбеди да  финансијски 
извештаји ентитета у складу са МСФИ и његови периодични 
извештаји који се односе на део периода који обухватају 
финансијски извештаји, садрже висококвалитетне информације које 
су транспарентне за кориснике и упоредиве за све периоде о којима 
се извештава, пружају одговарајућу полазну тачку за рачуноводство 
у складу са МСФИ и  могу да се прибављају уз трошкове који не 
превазилазе користи.9  
 Ентитет обелодањује информације да би омогућио 
корисницима својих финансијских извештаја да оцењују природу и 
финансијске ефекте пословних активности у којима учествује и 
економско окружење у ком послује, међутим, привредни амбијент за 
пословање у нашој земљи, оптерећен наслеђеним проблемима из 
прошлости представља ограничавајући фактор за потпуну примену 
МРС/МСФИ који су веома значајни као оквир и подстицај 
инвестирања у Србији.  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 Према  извештају Светске банке, делимичне мере за фискалну 
консолидацију предузете у последњих неколико година биле су 
недовољне, док је буџетски дефицит Србије само до краја  прошле 
године порастао на 7,0 одсто због веће државне помоћи губиташким 
државним предузећима и нарастања обавезних расхода а у извештају 
се наводи  и то да је јавни дуг Србије достигао 70 одсто БДП-а до 
краја прошле године.  
 

                                                           

9 http://www.mfin.gov.rs/ 



 487

 За унапређење конкурентности српске привреде структурне 
реформе морају да садрже реформу прописа везаних за исплату 
отпремнине, како би се омогућило запошљавање старијих радника, 
тако да отпремнине буду засноване на стажу проведеном код тог 
послодавца, а не на целокупном радном стажу, лакше стварање мини 
и средњих послова, укидањем минималних доприноса за социјално 
осигурање и кроз увођење флексибилнијих аранжмана за 
запошљавање у Закону о раду, олакшано самозапошљавање и микро-
предузетништво, и лакши прелазак из школе ка запошљавању за 
млађе групе.  
 Већина извозних индустрија, нарочито производних, су 
незграпне и подразумевају обимне инвестиције које ће се исплатити 
тек у средњем року. Због тога ће инвеститори доћи само уколико 
могу да очекују одређени степен стабилности у вези са економским 
основама и релативно јасан процес покретања и ширења пословања, 
нарочито уколико морају да граде зграде и фабрике. У овим 
областима је Србија посебно слаба. Прекомерна регулаторна 
оптерећења повећавају трошкове производње и извоза, нејасне 
политике о коришћењу земљишта спречавају инвестиције а важећи 
порески систем је такав да се не исплати запошљавати средње или 
нискоквалификоване раднике. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. World Economic Forum (WEF) (2013-2014, 2014-2015): The 
Global Competitiveness Report   Switzerland, Geneva,  

2. Извештај Светске банке о трговини и конкурентности Европе 
и Централне Азије бр: ACS8575 

3. Ристић Б., Танасковић С. (2013): Конкурентска позиција 
Србије према Извештају Светског економског форума, 
Фондација за развој економске науке, Београд,  

4. Ранковић, Ј., Илић, Г. (2004), Међународни стандард 
финансијског извештавања 1 – примена по први пут, „Цекос 
ин”,   

5. Алексић, Б., (2004),  „Квалитет финансијског извештавања 
према Међународној професионалној регулативи, СРРС”, 
Рачуноводство, специјално издање, Београд, 

6. Закон о рачуноводству и ревизији, (Сл. гласник РС бр. 
46/2006,111/2009 и 62/2013), 

7. http://www.mfin.gov.rs 
8. www.data.worldbank.org  

 



 



Зборник радова УКСП-ИС 2015 UDC: 316.62 
 

489 

ДОБРО ИСПЛАНИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ - 
КОНКУРЕНТНА ПРИВРЕДА 

 

WELL PLANNED EDUCATION -  COMPETITIVE ECONOMY  
 

Радица Бојичић1 
Економски факултет Универзитета у Приштини, Косовска 

Митровица 
 
 

Сажетак: Научни систем земље заузима важно место у економији базираној на 
знању, али и у економији знања. Образовање представља стицање знања, али и 
развијање одговарајућих вештина као и креативности и способности да се исте 
примене у разним животним проблемима. Како многи стручњаци сматрају, 21. 
век ће бити век економије, њеног продора у научно-технолошки свет, који ће 
имати директне економске, практичне и безбедоносне последице. Оно што 
сигурно знамо је да је економија постала неизоставни део живота свих нас. 
Питање је колико ми на њу обраћамо пажњу, колико се интересујемо за њу, шта 
чинимо да је унапредимо, јесмо ли свесни колико је она свеприсутна у нашим 
свакодневним проблемима … 
Идеја овог рада је била да се прикаже како се кроз наставу математике, од 
најранијих узраста њеног проучавања, скоро неприметно протежу економски 
проблеми. Применом математичких алата и модела може се доћи до значајног 
унапређења решења конкретних проблема везаних за економске функције, 
процентни и каматни рачун, проблеме транспорта, оптимизације, индустријских 
приоритета. Са порастом нивоа знања у математици, усложњавају се, не само 
економски, него и бројни друштвени проблеми, који могу бити решени. Битно је 
истаћи да важи и обрнуто: неки апстрактни појмови у математици могу се 
дефинисати баш користећи економску проблематику. 
Само тако, у јакој синергији науке (математике) и економије, могуће је дати 
одговоре на многа практична питања, али и предвидети боља решења за 
будућност. Мора се развијати свест да је примењена наука основ за развој јаке 
привреде. 
Кључне речи: Економија, математика, проблеми, решења, примена, корелација. 
 
Abstract: The scientific system of the country occupies an important place in the 
knowledge-based economy, but also in the economy of knowledge. Education  is the 
acquisition of knowledge, but also a development of certain skills as well as creativity 
and ability to apply them  to different  real life problems. As many experts believe, the 
21st century will be the century of economy and its penetration into the scientific and 
technological world, which will have direct economic, practical and security 
implications. What we do know is that economy has become an indispensable part of our 
lives. The question is how much attention we pay to it, how much we are interested in it, 
what do we do in order to improve it, are we aware of its general presence in everyday 
life... 
The idea of this study is to show how economic problems appear, almost unnoticeably, in 
the teaching of mathematics from its earliest studies. By applying mathematical tools 
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and  models, significantly improved solutions to specific problems related to economic 
functions, percentage and  interest account, problems of transport, optimization and 
industrial priorities can be reached. With the mathematical knowledge level increase, 
many problems, not only economy related, but there are also many social problems that 
can be solved. It is important to point out the reverse situation is possible, too – some 
abstract concepts in mathematics can be defined by using economic problem approach.        
Just like that, in the strong synergy of science (mathematics) and economy, it is possible 
to provide answers to many practical issues and better solutions for the future.  We must 
be more aware of the fact that applied science is the basis of a strong economy. 
Key words: Economics, mathematics, problems, solutions, implementation, correlation. 

 
1. УВОД 

 
“Математика је кључ за целокупно људско знање” 

Leonard Ojler 
 
 Математика је наука која је настала као потреба решавања 
многих животних проблема. Она је наставила свој развој из потребе 
да се: 

− обављају прорачуни у пољопровреди, сточарству, трговини, 
индустрији; 

− врше мерења земљишта, изградња разних стамбених и 
објеката друге намене; 

− предвиди ширење неких зараза и искалкулишу оптималне 
количине медикамената потребне за излечење пацијената; 

− опишу, објасне и предвиде неке физичке, хемијске, 
географске појаве; 

− објасне астрономски догађаји... 
 

 “Као што се не може наћи почетак математици, као што 
се тај губи негде у праисторији кад је примитивни сточар почео 
пребројавати своје стадо, тако јој не можемо сагледати ни крај – 
јер не може нестати док постоји човек који ће се поново и поново 
затећи зачуђеним пред светом у ком живи и који увек поново и 
поново у природи која га окружује и у самоме себи тражи истину и 
лепоту.”  (dr Vladimir Devidé). 
 
 И поред тога што се данас многи врхунски математичари 
разилазе по питању суштинског одређења математике, њена улога у 
свакодневном животу постаје све већа. Живи се по математичким 
моделима и алгоритмима. Човек, у сталној интеракцији са 
стварношћу, општом друштвеном праксом, свесно и стваралачки 
мења ту стварност, али мења и себе. На изворима те праксе рађале су 
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се и стално се рађају нове математичке методе и теорије, нови 
математички модели као њени логички, односно теоријско-спознајни 
апстракти, којима се математички појмови и теорије уграђују у 
дијалектику као општу теорију мењања објективног света. Развојни 
токови математике потврђују огромну корелацију између 
математичке мисли и опште друштвене праксе, а самим тим и 
економије, као дела те огромне праксе. 
 Не постоји опште прихваћена дефиниција математике. У 
данашње време би математика могла да се опише као апстрактна и 
егзактна природна наука која проучава количине и односе међу 
количинама, као и просторне форме реалног света законима логике. 
Може се још дефинисати и као наука која проучава структуре које 
сама ствара или које потичу из других наука, најчешће физике, али и 
из других природних и друштвених наука и описује особине тих 
структура. “ Нови начини људског рада изазвали су нове проблеме, а 
када би их решили, људи су увек развијали нове математичке 
дисциплине” (Adler Irving). Посебно лепа “дефининиција“ 
математике која се среће по форумима везаним за ову проблематику 
је, сада већ чувена, реченица десетогодишњег дечака: ”Математика 
је знање и учење за памет!” 
 Математика се, као наставни предмет, изучава од почетка 
школовања деце, заправо још од вртића, где се сасвим мала деца уче 
бројању, затим парности, односима у простору, формирању скупова 
на основу задатог критеријума. Настава математике у основној и 
средњој школи је незамислива без коришћења корелације са другим 
наставним дисциплинама (пре свих физике, а затим и хемије, 
информатике, техничког образовања, до биологије и географије), али 
и практичних, животних примера примене математике.  Бројни 
семинари везани за методику наставе математике баве се баш 
истицањем потребе за практичном применом усвојеног знања, за 
проналажењем и применом поменуте корелације, али и за 
усклађивањем наставних планова и програма сродних наставних 
предмета, како би та корелација била на што вишем нивоу.  
 

2. ЕКОНОМСКИ ПРОБЛЕМИ 
 

 Најчешће узимана дефиниција економије је да је то научна 
дисциплина која проучава основна правила понашања и економске 
законитости у економским активностима. Од свог настанка па све до 
данашњег дана, економија проучава економске активности кроз 
епохе, како друштво користи оскудне ресурсе ради производње 
добара и услуга и врши њихову расподелу међу члановима друштва 



 

492 

[9]. Повезаност математике и економије има доста дугу традицију. 
 Та повезаност се нарочито огледа у потреби да се уочене 
економске релације искажу у форми математичких модела и да се 
онда изучавају адекватном анализом тих модела. Дуги низ година су 
ове анализе остале чисто у домену теоријске економије, да би се са 
развојем економске мисли дозволио потпуни улазак математичке 
науке у економију уопште, као и решавање економских проблема на 
потпуно математички начин. 
 Математика је тако ушла у многе аспекте економије као што 
су проблеми производње (цена, тражња, понуда, приходи, трошкови, 
добит), проблеми транспорта (оптимизација трошкова, асигнација 
радника), банкарски проблеми (каматне стопе, улагања, кредити), 
проблеми везани за инфлацију, за промену неке економске величине 
током одређеног временског периода (разни стохастички проблеми), 
за предвиђање разних економских појава на основу статистички 
обрађених података добијених неким истраживањем. 
 Сама инплементација математике у економији се огледа у 
покушају да коришћењем сопствених метода одговори на широку 
лепезу питања која су везана за различите проблеме, почев од 
најчешћег “како водити домаћнство да трошкови буду минимални”, 
па све до “како организовати целу државу да би стандард грађана 
био што већи”. 

 
3. ЕКОНОМИЈА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ 

 
 Образовање не може и не сме да буде само себи сврха. Само 
добро организовано, на свим нивоима комплетно испланирано 
образовање са прецизно одређеним циљевима и потребама друштва 
може значајно унапредити привреду, али и квалитет живљења. 
Математика, као неизоставни део образовања, треба да узме и узима 
прилично учешће у решавању проблема и побољшању параметара 
конкурентности. 

 Многи од наведених проблема су предмет проучавања разних 
курсева у настави студената економије. Математика за економисте, 
Статистика, Операциона истраживања, Квалитативне методе 
одлучивања, Финансијска математика су само неки од њих. 
Међутим, економски проблеми се појављују и у реализацији 
одређених наставних садржаја у основној и средњој школи. Како 
расте ниво знања, тако се шири и могућност његове примене. Сваки 
од наредних примера потврђује ову констатацију. У зависности од 
врсте економског проблема, његова решења се могу пронаћи у 
следећим областима наставе математике у основној и средњој 
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школи: пропорционалност (директна и обрнута), процентни и 
каматни рачун, линеарне једначине и неједначине, системи 
линеарних једначина и неједначина, комбинаторика, вероватноћа, 
статистика, испитивање тока и цртање графика функција, 
диференцијалне једначине. 
 
 Пример 1.  

(размера, [4]): 
a) Сузана и Денис су добили награду која треба да им се подели у 
размери 5: 3. Благајница је погрешила и поделила им награду у 
размери 2: 3. На тај начин је Денис добио 5400 динара више него 
што му је припадало. Међутим, Сузана је одличан математичар, 
па је исправила грешку благајнице. Како је благајница требало да 
подели ову награду? 

 Решење: Ако укупну суму новца обележимо са 	, тада је 

Сузана требало да добије  


� 	, а Денис  

�
� 	. Међутим, како је 

благајница направила грешку, Денис је у тој подели награде добио  


 	. Разлика   



 	 −  


� 	 износи  5400 динара, односно  
�

�� 	 = 5400, 

одакле закључујемо да је  	 = 24000. Дакле, благајница је требало 

да подели Сузани  


� ∙ 24000 = 15000, а Денису  

�
� ∙ 24000 = 9000 

динара. 
 

(размера, [5]): 
b) Три групе радника обаве заједнички посао на коме зараде 

4956000 динара. Зараду треба поделити сразмерно уложеном 
раду. Колико ће добити свака група радника ако је прва радила 12 
дана са 8 људи по 8 часова дневно, друга 18 дана са 10 људи по 7 
часова дневно, а трећа 15 дана са 5 људи по 6 часова дневно? 
 

 Решење: Означимо групе са �, � и �. Зараду треба поделити 
сразмерно уложеном раду, па зато морамо за сваку групу израчунати 
број утрошених радних сати. 
 

� =  12 ∙ 8 ∙ 8 = 768 
� = 18 ∙ 10 ∙ 7 = 1260 

� =  15 ∙ 5 ∙ 6 = 450 
 
 Дакле, важиће размера �: �: � = 768: 1260: 450, тј. кад је 
скратимо бројем 6, биће �: �: � = 128: 210: 75. Ако је коефицијент 
ове размере једнак �, онда имамо да важи: 
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� = 128�,     � = 210�,     � = 75�, 
одакле можемо поставити једначину: 

128� + 210� + 75� = 4956000, 
чије је решење � = 12000.  
 Дакле, прва група радника треба да добије: 128 ∙ 12000 =
1536000 динара, друга: 210 ∙ 12000 = 2520000 динара и трећа:  
900000динара. 
 
 Пример 2.   (геометрија) 

(планиметрија, [3]): 
a) У сваку собу хотела треба поставити огледала у облику ромба 
странице ! = 80"# и висине ℎ = 25"#. Потребно је направити 
огледала за цео хотел који има 60  соба. Познато је да при резању 
огледала отпадне  1/5  материјала. Колико новца је потребно за 
израду тих огледала, ако се зна да # огледала кошта 2500 
динара? 
 

 Решење: Израчунаћемо прво површину једног огледала: 
& = ! ∙ ℎ = 80 ∙ 25 = 2000 "# = 0,2#. 

 Пошто при изради огледала отпадне 1/5  материјала, то се по 
огледалу утроши:  

& + 1
5 & = 6

5 & = 1,2& = 1,2 ∙ 0,2 = 0,24#. 
 Хотел има 60  соба, што значи да је укупна површина свих 
огледала у хотелу: 

60 ∙ 0,24 = 14,4#. 
 Према томе, укупан трошак за сва огледала у хотелу износи: 

14,4 ∙ 2500 = 36000 динара. 
 

(аналитичка геометрија, [6]): 
b) Наћи максимум функције:   ' = 5( + 2)   
     при ограничењима:                         ( ≤ 6 

                                                                                2) ≤ 18 
3( + 2) ≤ 24 
( ≥ 0,   ) ≥ 0. 

 
 Решење: Конструишимо најпре скуп допустивих решења. Да 
бисмо то постигли конструишимо графике правих ( = 6,   2) =
18,   3( + 2) = 24 и испитајмо да ли координатни почетак 
задовољава одговарајуће неједначине. Заменом ( = 0  и  ) = 0 
добијамо да су све дате неједначине тачне. Према томе, скуп 
допустивих решења је обојена област са Слике 1. Видимо да се ради 
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о конвексном полигону чија су темена: ,-0,0.,  �/-6,0., �-6,3.,
��-2,9., ��-0,9.. Функција циља је ' = 5( + 2). Варирајући ' 
добијамо фамилију правих. Од свих правих које секу скуп 
допустивих решења треба одредити ону код које је ' максимално. 
 Како ' расте, график праве ' = 5( + 2) се транслаторно 
помера слева надесно. Максимум функције биће достигнут када 
права ' = 5( + 2) прође кроз тачку �-6,3.. Тада је -#!(. ' = 5 ∙
6 + 2 ∙ 3 = 36. 

 
Слика 1.: Графичко одређивање решења система линеарних 

неједначина 

 
 
 Примедба: Да смо тражили минимум, он би био достигнут за 
ону праву која садржи тачку ,-0,0.. Према томе, било да тражимо 
максимум, било минимум, добијено је решење једниствено. 
 Напомена: Проналажење маx (мин) неке функције, уз 
одговарајућа ограничења исказана у виду неједначина (и једначина), 
уз услов ненегативности променљивих, представља основни проблем 
линеарног програмирања, који се детаљније проучава у оквиру 
факултетске наставе Операционих истраживања. 
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 Пример 3.  
(пропорција, [1]): 

a) За транспорт грађевинског материјала на градилиште је 
потребно 15 камиона носивости 3т. Колико камиона носивости 
5т би требало ангажовати за исту количину материјала? 
 

 Решење: Тражена пропорција се може поставити коришћењем 
наредне шеме: 

↑ 15 камиона 3 т носивости
( камиона 5 т носивости ↓ 

 Запазимо да су стрелице постављене у супротном смеру, јер је 
пропорција обрнута (индиректна). Читајући шему добијамо запис 
(: 15 = 3: 5, одакле  можемо израчунати да је ( = 9 камиона. 

(пропорција, [5]): 
b) Радећи дневно по 6х, 22 радника заврше неки посао за 10 дана и 
при томе зараде 4000000 динара. Колико сати дневно треба да 
ради 24 радника, 11 дана, да би им зарада била 8000000 динара? 

 
 Решење: За овај проблем постављамо следећу шему: 
 

6 х 
↑ 

( х 

22 радника 
↓ 

24 радника 

10 дана 
↓ 

11 дана 

 
4000000 

↑ 
8000000 

 
при чему водимо рачуна о смеру стрелица које постављамо. То 
радимо на следећи начин: полазимо од поља у коме се налази 
непозната ( и ту произвољноставимо стрелицу. Онда у сваком 
наредном одређујемо смер стрелице, тако што установимо да ли су 
величине из тог поља у директној или индиректној вези са радним 
сатима. Тако, што је већи број радних сати, за обављање посла  
потребно је  мање радника (индиректна веза, смер стрелице 
супротан),  мање дана (индиректна веза, смер стрелице супротан), а 
више новца се заради (директна веза, смер стрелица исти). Из шеме 
читамо пропорцију: (: 6 = 22: 24

         = 10: 11
                                  = 8000000: 4000000

 

 

и добијамо решење проблема:  ( = 2∙∙/�∙�������
�∙//∙������� = 10 радних часова. 
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 Пример 4.  
(процентни рачун, [1]): 

a) Свеже шљиве садрже 85% воде, а суве 25%. Свеже шљиве 
коштају 45 динара, а суве 630 динара по килограму. Ако се Марко 
реши да откупи 850кг свежих шљива, осуши их током сунчаних 
дана и после тога прода целу количину, колика ће му бити зарада? 

 
 Решење: Прво треба израчунати колико се килограма сувих 
шљива добија из 850кг свежих. Проценат суве материје у свежим 
шљивама је 100% − 85% = 15%, а то значи да се у количини од 
850кг свежих шљива налази & = 850 ∙ 15% = 850 ∙ 0,15 = 127,5кг 
суве материје. Иста количина суве материје (процентни износ) се 
налази и у сувим шљивама, док је  њен процентат п = 100% −
25% = 75%. Дакле, укупну количину сувих шљива добијамо на 
следећи начин: 

4: & = 100: 5 
4: 127,5 = 100: 75 

4 = 170�6 
 

 Остаје нам још да израчунамо Маркову зараду. Она је једнака 
разлици прихода и трошкова, тј. 

170 ∙ 630 − 850 ∙ 45 = 107100 − 38250 = 68850 динара. 
 

(процентни рачун, [5]): 
b) Предузеће има три погона. Први погон је остварио свој 
производни план са  85%, што износи 2380000 динара.  Други 
погон је остварио свој план са  90%, што износи 2880000 
динара. Трећи погон је премашио свој производни план за 15% и 
произвео робу у вредности од 3450000 динара. Израчунати 
укупан план предузећа и укупну производњу у процентима у односу 
на укупан план. 

 

Решење:  План I погона налазимо из формуле: 4 = ������∙/��
�
 =

2800000 динара.  
Слично, план II погона је:  4 = ������∙/��

�� = 3200000 динара, а план 

III погона: 4 = ��
����∙/��
//
 = 3000000 динара. 

- Укупан план предузећа је: 2800000 + 3200000 + 3000000 =
9000000 динара. 
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- Остварена производња је: 2380000 + 2880000 + 3450000 =
8710000 динара, што износи 

�7/����
������� ∙ 100% = 96,78% 

укупног производног плана. 
  
 Пример 5.  

(прост рачун мешања, [2]): 
a) Од две врсте робе по цени од 15 динара и 21 динар по килограму, 
треба направити смесу од 32 кг робе по цени од 16,5 динара по 
килограму. Колико треба узети од које врсте робе? 
 

  Решење: Поставимо за почетак следећу шему: 
( кг 15 динара

-32 − (. кг 21 динар
32 кг       16,5 динара

 

 
и из ње записујемо једначину: ( ∙ 15 + -32 − (. ∙ 21 = 32 ∙ 16,5 
чијим сређивањем долазимо до решења ( = 24 кг. Значи, треба узети 
24 кг прве врсте робе и 32 − 24 = 8 кг друге врсте робе да би се 
њихова смеса продавала по цени од 16,5 динара по килограму. 
 

(сложен рачун мешања, [5]): 
b) Имамо 4 врсте неке робе по цени 160, 140, 110 и 50 динара по кг. 
Како би требало помешати ту робу да добијемо 560 кг по цени 
од 120 динара? 

 
 Решење: Поставимо шему у којој ћемо у левој колони 
поређати цене по величини, у средини тражени износ, тј. цену (120), 
а у десној колони ћемо одредити тражену размеру: 
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 Из ове шеме директно читамо да робу требаш мешати у 
размери: 

!/: !: !�: !� = 70: 10: 20: 40 = 7: 1: 2: 4 = � 
одакле добијамо да је: 

7� + 1� + 2� + 4� = 560, 
тј. � = 40кг. Значи, робу ћемо помешати на следећи начин:  
 
- робу по цени од 160 дин: 7 ∙ 40 = 280кг; 
- робу по цени од 140 дин: 1 ∙ 40 = 40 кг; 
- робу по цени од 110 дин: 2 ∙ 40 = 80 кг; 
- робу по цени од 50 дин: 4 ∙ 40 = 160 кг. 

 
 Примедба: Ово је само једно од могућих решења. Могли смо 
другачије распоредити врсте робе, тј. другачијим редоследом 
исписати бројеве у првој колони и тако добити друго решење. 
 
 Пример 6. (једначине) 

(линеарне једначине, [2]): 
a) Три радника раде неки посао, који би први радник, радећи сам, 
завршио за 10 дана, други радник за 12 дана, а сва тројица, 
радећи заједно, за 4 дана. За које би време посао завршио трећи 
радник радећи сам? 

 Решење: Ако први радник сам заврши посао за 10 дана, за 

један дан би завршио 
/

/�  посла. Слично, други радник би за један дан 

завршио 
/

/  посла, трећи  /8 , а сва тројица заједно трећи  
/
� посла. На 

тај начин моземо да поставимо једначину: 1
10 + 1

12 + 1
( = 1

4 

чијим решавањем добијамо: 
/
8 = /

� − /
/� − /

/ = /
/
   

одакле закључујемо да би цео посао радећи сам, трећи радник 
завршио за 15 дана. 
 

(диференцијалне једначине, [7]): 
b) Нека је 9 = 9-(. функција укупних трошкова. Одредити оно 
партикуларно решење диференцијалне једначине 9 ′ − 2(9 = -( −
(�.:8;

 које задовољава услов 9 = 1 за ( = 0. 
 

 Решење: Дата диференцијална једначина се може записати у 
облику:  9 ′ − 2(9 − -( − (�.:8; = 0 одакле закључујемо да се ради 
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о линеарној диференцијалној једначини 9 ′ + 5-(.9 + <-(. = 0,  чије 
је опште решење дато формулом 

9-(. = := > ?-8.@8 A� + B <-(.:> ?-8.@8C(D 

у којој је 5-(. = −2(, а <-(. = −-( − (�.:8;
.  Дакле, опште решење 

дате једначине је:  

9-(. = A1
2 ( − 1

4 (� + �D :8; . 
Остаје још само да се нађе одговарајуће партикуларно решење које 
задовољава дати почетни услов,  тј. да се одреди константа � из 
услова 9-0. = 1. Елементарним израчунавањем добијамо да је � =
1, па је тражено решење  9-(. = E/

 ( − /
� (� + 1F :8; . 

 
 Пример 8.  

(комбинаторика, [4]): 
a) Из места А у место B воде 3 различита пута. Из места B у 
место C воде 4 пута, а из места C у место D 5 путева. У месту 
А се налази складиште робе, а у месту D мегамаркет. на колико 
начина камионџија Миле може да из складишта превезе робу до 
мегамаркета? 

 
 Решење: Ако путеве из А у Б означимо са 1,2,3 а путеве из B 
у C са !, G, ", C, могући путеви из А у C су 
H1!, 1G, 1", 1C, 2!, 2G, 2", 2C, 3!, 3G, 3", 3CI, што значи да их има 
укупно 3 ∙ 4 = 12. Ако сад, сваки од тих 12 путева означимо са I, II, 
III,…,XII, а путеве из места C у место D са J, K, L, M, N, онда су 
могући путеви 
HOJ, OK, OL, OM, ON, OOJ, OOK, OOL, OOM, OON, … , QOOJ, QOOK, QOOL, QOOM, QOONI, 
одакле закључујемо да их има 12 ∙ 5 = 60. 
 

(комбинаторика, [5]): 
b) У једној фабрици шефовско место има 16 жена и 20 мушкараца. 
Од њих треба изабрати управљачки одбор који броји четири 
члана, под условом да у њему мора бити макар једна жена. На 
колико начина је то могуће урадити? 

 Решење: У том управљачком одбору се могу наћи једна, две, 
три или четири жене, што повлачи за собом чињеницу да је тада у 
тиму редом три, два, један или ниједан мушкарац. Редослед бирања 
чланова није битан, па се зато ради о комбинацијама. Укупан број 
тих комбинација налазимо из израза: 
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E16
1 F ∙ E20

3 F + E16
2 F ∙ E20

2 F + E16
3 F ∙ E20

1 F + E16
4 F ∙ E20

0 F = 

= 16 ∙ �∙/�∙/�
�∙∙/ + /2∙/


∙/ ∙ �∙/�
∙/ + /2∙/
∙/�

�∙∙/ ∙ 20 + /2∙/
∙/�∙/�
�∙�∙∙/ ∙ 1 =

54060 начина. 
 
 Пример 9.  

(линеарна функција, [2]): 
a) На бензинску пумпу стигла је пуна цистерна бензина. Из ње се, 
брзином од 6 хектолитара у минути, истаче гориво у резервоар 
бензинске пумпе у коме је већ било 80 хектолитара бензина. 
Записати линеарну функцију која описује количину горива у 
резервоару после ( минута. Колико ће горива бити у њему након 10 
минута? Након колико времена је у резервоару било тачно 350 
хектолитра бензина? 
 
 Решење: Означимо са ) количину бензина у резервоару. Она 
је пре почетка доливања имала вредност од 80 (хектолитара). У 
свакој минути се долије по 6 (хектолитара), што значи да се за  
( минута долије 6( хектолитара бензина. Дакле, закључујемо да је: 

) = 80 + 6( 
линеарна функција која описује количину бензина у резервоару. 
Након 10 минута у њему ће бити: ) = 80 + 6 ∙ 10 = 140 хектолитара 
бензина. 
 Да бисмо одговорили и на последње питање поставићемо 
једначину: 350 = 80 + 6(, чијим решавањем долазимо до закључка 
да је ( = 45 минута. Значи, после 45 минута ће у резервоару бити 
укупно 350 хектолитра бензина. 
  

(испитивање функција, [7]): 
b) Одредити функцију добити  R-(. = !( + G( + " на основу 
података из Табеле 1, а затим одредити интервал на коме је 
функција позитивна, као и екстремну вредност функције на том 
интервалу. 
 

Табела 1.: 
( 150 200 250 

R-(. 7500 10000 7500 
      
 Решење: Користећи се подацима у Табели 1. и њиховом 
заменом у функцију R-(. = !( + G( + " добићемо следећи систем 
једначина: 
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22500! + 150G + " = 7500 
40000! + 200G + " = 10000 
62500! + 250G + " = 7500 

чијим једноставним решавањем добијамо да је ! = −1, G = 400, " =
−30000, а тражена функција има облик R-(. = −( + 400( −
30000. Даље, да бисмо нашли интервал на коме је функција 
позитивна решићемо квадратну неједначину  

−( + 400( − 30000 > 0. 
 Решења одговарајуће квадратне једначине су (/ = 100 T ( =
300, па пошто је коефицијент уз ( негативан (! = −1., отвор 
параболе, која представља график квадратне функције, је окренут на 
доле, што значи да је функција позитивна на интервалу O =
-(/, (. = -100, 300.. Остаје још да се нађе екстремна вредност 
функције (због облика параболе одмах можемо закључити да се ради 
о максимуму функције). Решавамо једначину R′-(. = 0 ⟹ −2( +
400 = 0 ⟹ ( = 200. Како је други извод функције  R-(. једнак 
R′′-(. = −2 за свако (, то закључујемо да наша функција R-(. у 
тачки ( = 200 достиже свој максимум који износи R-200. = 10000. 
 
 
 Пример 10.  

(вероватноћа, [5]): 
a) У амбару једне фарме се налази 20 џакова хране за стоку. 
Четрнаест џакова су пуна кукурузом, у петнаест џакова је храна 
домаћег порекла, седамнаест џакова су тежи од 50 кг, а 
осамнаест је скупље од 1120 динара. Колике су шансе да случајно 
изабран џак има све четири наведене особине? 

 
 Решење:  Најмање 9 џакова морају бити пуни кукурузом и 
домаћег порекла, јер је 14 + 14 − 20 = 9. Од ових 9 најмање 6 
џакова су тежи од 50 кг, јер је 9 + 17 − 20 = 6. Од ових 6 џакова 
најмање 4 џака су скупља од 1120 динара, јер је 6 + 18 − 20 = 4. 
Дакле, најмање 4 џака имају све четири наведене особине, па шанса 
да случајно изабран џак има све четири наведене особине не може 

бити мања од  
�

� = /

. 

 
(вероватноћа, [7]): 

b) Фабрика производи аутомобилске гуме. Три погона производе 
респективно 25%, 35% T 40% целокупне производње. Погони 
редом дају 5%, 4% T 2% шкарта. Случајно изабрана гума из 
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производње се показала дефектном. Која је вероватноћа да је 
дефектна гума произведена у првом, другом или трећем погону? 

 Решење: Нека је � догађај да је случајно изабрана дефектна 
гума. Имамо три хипотезе: V/, V, V� – гума је произведена у првом, 
другом или трећем погону респективно. Вероватноћа да је 
реализован догађај � једнака је:  

&-�. = 0,25 ∙ 0,05 + 0,35 ∙ 0,04 + 0,40 ∙ 0,02 = 0,0345. 
Вероватноћа да је дефектна гума произведена у: 

− првом погону је &W-V/. = �,
∙�,�

�,���
 = 0,3623; 

− другом погону је &W-V. = �,�
∙�,��
�,���
 = 0,4058; 

− трећем погону је &W-V�. = �,��∙�,�
�,���
 = 0,2319. 

 
 Пример 11. (дефинисање броја Y, [8]) 
 
Коментар: Трансцедентни бројеви нису ретки у математици. 
Дефинисање неке од математичких константи из зог скупа бројева 
често није лако. Овде је наведен један од начина дефинисања броја 
:, уз коришћење економске терминологије. 
 
 Претпоставимо да је нека особа током године сакупила лепу 
суму новца 	  коју жели да уложи као уштеђевину. Нека је на ту 
главницу банкар предложио чудесну стопу интереса од 100%.  
После годину дана та особа би имала 	 + 	 = 2	. Уштеђевина би 
била удвостручена!  
 Ако би га, уместо да на крају године подигне износ интереса, 
подизао сваких шест месеци и поново улагао, крајем године би то 

било 	 E1 + /
F

. Дакле, више би него удвостручио своју уштеђевину: 

имао би 2,25	. Ако би, пак, уместо да га подиже сваких шест 
месеци, подизао износ од интереса сваког тромесечја и опет улагао, 

до краја године би имао 	 E1 + /
�F�

, то јест 2,4414	! Ако би отишао 

корак даље, подизао новац од интереса сваког месеца и одмах га 

поново улагао, то би било 	 E1 + /
/F/ = 2,613	.  Затим, ако би 

сваког дана понављао исту процедуру, на крају године би имао 

	 E1 + /
�2
F�2
 = 2,7146	. Или још више: сваког сата, сваке минуте, 

сваке секунде, а затим још, у све краћим и краћим временским 
размацима, у “континуитету”!  
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 Особа би помислила како се та уштеђевина учетворостручава, 
удесетостручава, устостручава, тј. како сама себе уштеђује! Али, тај 
му се сан не би никад остварио! На крају крајева, не би добио чак ни 
троструки износ своје уштеђевине, чак ни 2,9 пута више, па ни 2,8 
пута више, 2,75 пута више, ни 2,72 пута више… 
Имао би само 2,718281828…пута више. Тачније, има Y пута више 

него што је уложио на почетку, јер је lim]→∞ 	 E1 + /
]F] = 	 ∙

lim]→∞ E1 + /
]F] = 	 ∙ :. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 Данас је математика научна дисциплина, потпуно одређена 

својим садржајима, циљевима и задацима који су усмерени не само 
на савладавање одређених садржаја, него и на развијање одређених 
умења и навика, логичког мишљења, креативности, бољег схватања 
простора, осећаја за симетрију и прецизност, али и жеље и 
мотивисаности да се све то искористи ради решавања проблема који 
их окружују. Многи врсни математичари и велики умови су 
говорили у прилог томе томе [10]: 

• При обучавању деце неопходно је тежити ка томе да се код 
њих постепено сједињује знање са умењем. Изгледа да је од 
свих наука једино математика способна да у потпуности 
задовољи овај захтев (I. Kant) 

• Учи се решавањем проблема, а не читањем уџбеника. (E. Kim 
Neubets) 

• Математика – то је језик којим говоре све науке. Не постоји 
ниједна математичка област, ма како она апстрактна била, 
која се не би могла применити на појаве реалног света. (N. 
Lobačevski) 

• Ми никад не постајемо математичари, чак и ако научимо 
напамет све туђе доказе, ако наш ум није оспособљен да 
самостално решава постављене проблеме. (R. Dekart) 

 Математичка писменост се дефинише као способност 
развијања и примене математичког мишљења у циљу решавања низа 
проблема у свакодневним ситуацијама. Данас, највећи број 
производно-пословних проблема (одређивање програма производње, 
програмирање производно-пословне сарадње, оптимални утрошак 
материјала, оптимални састав смеша, усклађивање производних 
програма различитих јединица унутар предузећа, банкарски 
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проблеми, рад осигуравајућих друштава, превоз путника и робе, 
распоређивање радника) решава се математичким методама.  

 Као што се може видети из горе наведених примера, 
различити економски проблеми се изучавају кроз наставу 
математике и у основној и у средњој школи. Тих примера има у 
скоро свим областима математике. Инсистирање на њима је само још 
један од новијих циљева науке уопште. Наиме, потребе савременог 
човека расту из дана у дан, а задатак науке је да му помогне у 
савладавању истих. Финансијска и пословна писменост полако 
постају императив живота. 
 Јачање везе између науке и привреде и подизање 
конкурентности привреде је велики изазов и будућност за све нас у 
Србији. Привредна комора Србије даје значајан допринос стварању 
националног иновационог система, подизању свести о значају знања 
и укључивању науке у решавању конкретних развојних проблема 
привреде и успостављање партнерства на домаћем и међународном 
нивоу. То се може постићи само континуираним ангажовањем науке 
на свим нивоима образовања. 

 И на крају, свима онима којима математички садржаји нису 
међу омиљенима, једна порука - чак и чувени Алберт Ајнштајн је и 
поред све своје генијалности, при крају свог вансеријски богатог 
радног живота рекао: ”Штета што боље нисам знао математику!”  
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. С. Милојевић, Н. Вуловић. (2013). Збирка задатака из 
математике за VII разред основне школе. Београд: Клет 

2. С. Огњановић, Ж. Ивановић. (1998). Збирка задатака из 
математике за ВIII разред основне школе. Београд: Круг 

3. Р. Павлићевић, М. Поповић. (2003). Збирка задатака из 
математике за VI разред основне школе. Београд: Круг 

4. В. Стојановић. (2010). Збирка задатака из математике за В 
разред основне школе. Београд: Математископ 

5. Вене Т. Богославов. (2004). Збирка решених задатака из 
математике 1. Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства 

6. Вене Т. Богославов. (2001). Збирка решених задатака из 
математике 3. Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства 

7. Вене Т. Богославов. (1989). Збирка решених задатака из 
математике 4. Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства 



 

506 

8. Д. Геђ. (2002). Папагајева теорема. Београд: Геопоетика 
9. http://bs.wikipedia.org/wiki/Ekonomija. 25.03.2015.  
10. http://matematikaos.blogspot.com/2010/04/matematika-misli-o-

matematici.html. 20.03.2015. 



Зборник радова УКСП-ИС 2015 UDC: 336.159.9.0194 
 

507 

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПРИВРЕДУ 
СРБИЈЕ, СА АСПЕКТА КОМПАРАТИВНИХ И 

КОНКУРЕНТСКИХ ПРЕДНОСТИ 
 

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВО СЕРБИЙ, С ПОЗИЦИИ 
СРАВНИТЕЛЪНЫХ И СОРЕВНОВАНИЙ ПРЕИМУЩЕСТВОВ 

 
Слободан Н. Брацановић 

Економски факулет Приштина, Косовска Митовица
1 

 
 
Сажетак: Компаративне предности, подлога су побољшавања конкурентних 
предности привреде. Србија има изузетне природне услове и конкурентне 
предности, посебно у области пољопривреде, као окоснице аграрног сектора. 
Улагања су претпоставка, њиховог развијања.  
Кључне ријечи: Предности, држава, привреда, производња, пољопривреда, 
улагања, регион.   
 
Содержание: Компаративние преимущества, основание улучшений 
соревнований превасходствов хозяйства. Сербия имеет исключителъные 
естетствение условия и соперничествие предпочтения; обособленно в области 
земледелствия; как будто позвоночника аграрного сектора. Капиталовложения 
предположение их разворачиваний. 
Ключевые слова: Преимущества, государство, хозяйство, производство, 
земледелствие, инвестиции, вложения, регион. 
 

1. ОПШТЕ ТЕОРЕТСКЕ ОДРЕДНИЦЕ 
 

По економској  теорији, домаћа, национална штедња,  
исходишни је и генераторски извор финансирања инвестиционих 
улагања и привредног развоја.  Штедња, треба да је покривена 
реалном акумулацијом, тј.  производњом добара у чијој структури 
преовладавају производи више и високе технике и технологије. Ова 
обиљежја, прате адекватне финансијске установе, са активностима 
ефикасне мобилизације, концетрације и централизације домицилне 
штедње. Наведене су одреднице привредно развијенијих и 
развијених држава. На другој страни, економски неразвијене и 
недовољно развијене земље,  карактеришу се  ниском штедњом, 
акумулацијом, апсолутно (у маси) и релативно (учешћем, у 
националном дохотку).  
 Штедња,  подразумијева добровољно, а не принудно, 
одрицање од потрошње у садашњости,  у циљу раста потрошње у 
будућности. Претпоставља се да постоје могућности уштеда,  преко 
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одређеног, минималног, нужног и неопходног  нивоа потрошње. 
Принудно одрицање од садашње потрошње, постоји у  различитим 
околностима (нпр.  привредне кризе, смањења реалне куповне моћи 
валуте и новца, инфлације, повишења пореских намета и др). 
 Посматрају се институционализо-вани сектори: 1. државе;  2. 
привредних субјеката (предузећа); 3. становништва (домаћинстава). 
Институционалну инфрастру-ктуру сваке државе, детерминишу: 1) 
формална правила и привредно-системске одреднице  утврђене 
законима; 2) неформална  правила (традиција, навике,  однос према 
штедњи и инвестицијама и др); 3) мјешовити елементи.  Суочавамо 
се са облицима финалне  тражње, потрошње,  тј. агрегатном: а)  
државном потрошњом;  б) инвестиционом тражњом и в) личном  
потрошњом (у теоретски, затвореној привреди). Отворена привреда, 
укључује  сектор релација  са иностраним окружењем  (извоз и 
увоз). Ове величине,  користе се за исказивање величине: 1. бруто 
домаћег (БДП) и 2. бруто националног производа (БНП), или по 
одбитку амортизације, за утврђивање вриједности 3. нето домаћег 
(НДП), и 4. нето националног производа (ННП). Постоје доказане 
статистичке махинације у појединим државама запада са величином 
БДП-а.  
 Свака осмишљена, креативна, дугорочна стратегија 
привредног раста и развоја,  претпоставља управљачко, 
усмјеравајуће, наглашено и активно (а не пасивно) учешће државе. 
У макроекономској теорији,   заступа се становиште,  да су стопа 
штедње (акумулације, инвестиција) и стопа привредног раста,  
међусобно: повезане, међузрочне, међузависне и  међуусловљене. 
Објективно, реално, велика је покретачка улога штедње (и реалне 
акумулације) у процесима привредног раста и развоја, са  
становишта: 1) обима (величине, волумена); 2.  ефикасности 
употребе; 3) комбинованих чинилаца.   На нивоу државе и 
националне економије,  у домену штедње: 1. обим; 2.  структура; 3. 
интензитет; 4.  склоност штедњи, узроковани су  различитим 
чиниоцима, као нпр:  системима духовних  и материјалних 
вриједности и циљева (наглашавањем  значаја  акумулације), 
висином националног дохотка и  расподјелом,   привредно-
системским и макроекономским мјерама, активностима 
финансијских, посебно јавних, институција  и др. У многим,  
посебно привредно мање развијеним земљама,  фискални систем,  
недовољно је ефикасан и не мотивише штедњу и инвестиције. 
Важно је питање ефикасности  коришћења  употребе акумулације и  
инвестиција. Приватно кретање капитала, мотивисано је: 1.   
интересима максимизирања профита; 2. освајањем тржиште; 3. 
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експлоатацијом, домицилних природних сировинских ресурса; 4.  
јефтине радне снаге и др.  Јавни капитал,  има друге и шире, 
непрофитне, економске и војно-политичке, државне циљеве. 
Приватни извори  стране штедње, могу бити: 1. директне 
инвестиције; 2. портфолио  улагања; 3. банкарски зајмови и 
комерцијални кредити и сл.  Могуће је користити и  кредитна, 
банкарска и друга средства. Штедња се не мора подударати са 
инвестицијама (као претпостављеним условом макроекономске  
равнотеже), поготову у отворенијој привреди.  Усмјеравање, 1) 
домаће,  2) иностране и 3) мјешовите штедње,  у најрентабилније  
инвестиционе програме и пројекте,  једна је од  битних 
претпоставки дугорочног привредног раста и ефикасности. 
Неопходна је  државна: а) мобилизација; б)  концентрација и в) 
централизација,  средстава акумулације. Значај иностране штедње, 
израженији је у условима када је нижи ниво привредне 
развијености и самим овим, отежано је финансирати привредни 
развој без задуживања у иностранству. Спољна (екстерна) 
задуженост  је економско развојно ограничење [3; 517-595].  
 Инвестициона улагања, повезују се нужно са упоредним 
(природним, стеченим и комбинованим)  и, на  овој основи, 
конкурентним предностима, привреде. Рад није строго и круто 
омеђен, посебно, димензијама времена. Примјењују се, 
верификовани, методи анализе.   
 

2. ПОВЕЗАНОСТ  УЛАГАЊА И ДИНАМИКЕ ПРИВРЕДНОГ 
РАЗВОЈА 

 
 Одсуством инвестиционих улагања, привреда, практично, 
постаје учмала и   инертна („мртво море“). Домаћа улагања су 
основ. Оскудица домаћих средстава, узрокује ангажовање и 
страних. Ове релације, можемо прегледније, представити и методом 
дијаграма. 
 Економски логично,  истакао сам,  поред обима (квантитета) 
акумулације и штедње,  као главног извора инвестиционих улагања, 
битна је и ефикасност и ефективност (квалитет, метод, успјешност)  
њеног коришћења,  која резултира у побољшавању могућности, 
посебно средњорочног и дугорочног, производног и привредног 
раста (стопа раста од 5% и више,  сматра се за солидну стопу 
привредног раста).  У сложеној привредној стварности, процеси се 
одвијају и мимо економске  логике,  а ово доказује   криза, посебно 
западне економске и државно-политичке алијансе,  а  уопштено,  
говори се о глобалној свјетској економској кризи. 
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Дијаграм 1.: Међуузрочност, инвестиција, компаративних и 
конкурентних, преимућстава 

 

 
        
 Питање односа: 1.  макро и микроекономије; 2. 
централизације и децентрализације;  3. плана и тржишта и даље, 
једно је од битних питања државне економске политике и 
привредног система. Од почетка рушилачких деведесетих година 
прошлог вијека,  дошло је до потцјењивања и маргинализовања 
улоге државног и централно-планског (унапријед, „екс анте“) 
механизма, у регулацији привредних и друштвено-економских 
токова (у односу на  постулате и кејнсијанске теорије). Фаворизује 
се поново, смитовски, тржишни механизам (накнадне, „екс пост“ 
регулације), неспутане конкуренције и „невидљиве руке тржишта“ 
која иза „леђа произвођача“ успоставља оптималне токове, 
спонтаним алоцирањем  извора, средстава,  капацитета и  
производње,  дјеловањем  механизма понуде, тражње, цијена и др.  
Долази, наново, до глобалног изражаја, неолиберална економска 
теорија и научна парадигма. 
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Дијаграм 2.:  Повезаност, међуузрочност и међуусловљеност 
макро, мезо и микро економије 

 
 Фаворизујемо значај  макроекономије и државне економије,   
на вишем и највишем хијерархијском управљачко-организационом 
нивоу.   Већ улазимо, по мом схватању, након „глобализације“ и 
моно доминације, у вријеме постглобализације, трансформисане и  
нове регионализације, у ширим, најширим и свјетским релацијама. 
Микрокономија  (ниво привредних субјеката, предузећа) јесте 
битан сегмент привредних активности,  али мора постојати највиши 
управљачки и организациони ниво и цјеловити аспект државе и 
привреде.  Промјене почетком 21. вијека,  јесу:  1.  поступне 
(еволутивне),   али  и 2. скоковите, грчевите, нагле, радикалне 
(револуционарне), са 3. средњим и прелазним облицима. Крути 
граничници  (међе, габарити) нијесу прихватљиви. Привредни раст 
је категорија квантитативних, производно-услужних одредница. 
Друштвено-економски   развој је генерички, комплексан, сложен, 
неравномјеран,  квалитативни процес. Раст  и  развој су  повезане,  
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међузрочне, међузависне, међуусло-вљене категорије и предмет, 
економске теорије.  
 

Дијаграм 3.: Еволутивни, револуционарни и изведени 
структурни преображаји и промјене: 

 Имају се у виду измјене и промјене у: 1. науци; 2. техници и 
технологији; 3. организацији рада; 4. производњи; 5.  услугама; 6. 
кадровима; 7. тржишту и др.  Индикативни су научни и техничко-
технолошки преображаји : а) научни развитак; б) технички прогрес 
и в) технолошки напредак.  Интензивира се производња, на  основи 
високих и највиших техника и технологија (технолошки 
интензивне, укупне, фазне, етапне и сложене производње). Одвијају 
се савремени процеси: 1) интензификације; 2)  диверзификације; 3)  
дисперзије, производње и услуга и 4) повезаних,  посебно  
тржишних и др.  чинилаца. Мијењају се владајуће научно-стручне, 
идејно идеолошке и  др.  парадигме и схватања, постизања 
конкурентских предности од: а)  највишег нивоа државе и привреде 
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у цјелини; б) преко средњих;  в) до нижих нивоа, територијалних 
јединица и појединачних привредних субјеката (предузећа). Основа 
конкурентних преимућстава,  јесу упоредне, компаративне 
предности државе и привреде: 1. природне,  2.  наслијеђене,  3. 
формиране и  4. комбиноване.  
 

Дијаграм 4.: Наука; организација; технички  прогрес и 
технолошки, информатички напредак 

     
 На ширем и глобалном нивоу,  долази до помјерања и 
рушења, до сада,  неприкосновених техничко-технолошки, 
конкурентних земаља и до формирања и јачања преображених и 
нових језгара (средишта, центара) свјетске моћи,  привредног и 
укупног државног и друштвено-економског развитка,  са најширим 
регионалним и интеррегионалним мултипликативним ефектима. 
Земаљско устројство подложно је трансформацијама (2; 5-362).  
 Повезано са наведеним, облик, профил, изведени модалитети  
савременог тржишта, трансформишу се у континуитету,  с обзиром 
на једно од обиљежја развоја као континуираног процеса.  
Конкуренцију,  као производну,  услужну, привредну и тржишну 
одредницу (детерминанту, матрицу) феномен,  карактерише 
непрестана промјенљивост, непостојаност, осцилације, 
флуктуације, варијабилност, релативност. Комплексни чиниоци, као 
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нпр: 1) структурне, исходишне, дубинске, трансформације  у  
производњи и укупној привреди; 2) раст броја учесника на тржишту 
и 3) преображаји њихове структуре; 4) праћено, ризицима, 
непознаницама, магловитостима и неизвјесностимa, неминовно  
проширују фронт (лојалне, нелојалне и др.) конкурентске борбе,  
њено интензивирање и  концентрисаност  (постојање тежишта, 
пробитачност, диверзификованост и др.) [4; 921-932]. 
          Наглашен је узрочни значај улагања у науку, струку, 
образовање и формирање научних и стручних кадрова. Процес 
обликовања, изграђивања кадрова у савременим условима, веома је 
дуг (20 и више година). Изражен је и процес застаријевања  знања 
(знатно испод 5 година).  
 
Дијаграм 5: Повезаност; одредница, модерног доба и улагања у 

науку, образовање и кадрове 

 
            У савременим привредним и друштвено-економским 
токовима, неопходно је постојање: 1. државних установа, 
институција; 2. ефикасне,  ефективне и оптималне (величине) јавне 
администрације; 3. компактних,  великих (крупних) техно-
економских система (инфрастуктурне, кичме привредне структуре); 
4.  припремљених  и прилагодљивих  (адаптабилних), „микро“, 
малих и средњих,  привредних  субјеката и др.  Нужно је 
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унапређивати сопствену: продуктивност, економичност, 
рентабилност,  ефикасност,  ефективност, квантитет (економију 
обима, опсега), квалитет (економију структуре),  производње, 
услуга и др.  и  у континуитету побољшавати производну, укупну 
привредну и, посебно, извозну конкурентност, на основи 
домицилних, изражених, јачих и најјачих, упоредних преимућстава 
и могућности. Компаративне и конкурентне предности  су повезане. 
 У  модерним условима,  јача „економија“: идеја (инвенција),  
проналазака (иновација), знања,  способности умијећа,  вјештина и 
сл. Расте обим и ширење (дифузија, дисперзија) знања.  Ово ће бити 
одреднице и наредне,  четврте ( и других) технолошке револуције и  
најшире примјене телекомуникационих, информационих, „чистих“ 
(у условном смислу, умјесто „прљавих“),  космичких 
(међупланетарних), техника и технологија и др. Има се у виду: 
техника, тј. функционисање средстава рада (основних, фиксних,  
средстава,  тј.  опреме, машина, уређаја, алата, инструмената и др.) 
и технологија, тј. међузависне процесне композиције и комбинације 
производних чинилаца (средстава рада, предмета рада и радне 
снаге, тј. рада, као функције).  Техника и технологија, од све већег 
су значаја у свим сферама производње (као и производних услуга и 
комбинованих елемената). Постоје тежишне варијанте, али и 
одређујуће (растуће) алтернативе и комбинације и нужност 
најбољег избора.  
 У државно-привредном систему, нужна је осмишљена и  
кретаивна, дугорочна одбрамбена стратегија и краткорочније 
оперативно-тактичке  мјере и активности, у циљу и сврху јачања 
економске и остале снаге и отпорности, на притиске,  утицаје и 
дјеловања из: а)  унутрашњег (интерног); б)  спољашњег 
(екстерног) и 3. повезаног окружења. Поред овог, у слиједу и 
домену, упоредних и конкурентних предности, државе и привреде и 
свих њихових организационо-управљачких нивоа, у савременим  
условима, брзина, реаговања,  одлучивања,  предузимања мјера и 
контра условљених мјера, јесте, реално, логично, изражено 
преимућство. Међутим, брзина није увијек добар и поуздан 
чинилац, имајући у виду  и постепене дуготрајне развојне, 
структурне, квалитативне  трансформације. Са друге стране, 
спорост је мана. Нужан је оптимални однос, брзине и  квалитета, 
мјера и активности.   
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Дијаграм 6.: Међузависност, ефеката; локалног, регионалног и 
ширег, спољашњег, окружења 

 

 
 Постоје: 1. плански; 2.  тржишни  и 3. комбиновани, циљни  
аспекти.  Са тржишног становишта, сагледавају се  привредне 
могућности и пословне прилике  и   благовремено се  реагује на 
изазове конкуренције, у циљу пробијања до коначних потрошача, 
тражње, (потрошње)  на тржишту.  Подразумијева се развијање 
тржишта (а не „деструкција“ макар и  „креативна“, уколико је 
могуће ускладити ове појмове).  Смањивањем трговинских 
баријера, у савременим условима, омогућава се робама и услугама 
интензиван проток око читаве Планете, или појединих рејона и 
региона. Развијају се најсавременије телекомуникационе,  
информационе и сателитске, космичке технологије. Јача повезаност 
између: привредних оранизација, државе и друштва. Међутим, 
тржиште и новац, девалвирају етичка и  морална питања. Истинито 
је, етичка питања су широка и  нијесу униформна, укалупљена, у 
смислу, 1) моралности, 2)   аморалности и   3) неморалности. Али, 
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новац  деградира морал и систем моралних вриједности који,  
посебно у транзиционим земљама, још није изграђен [4; 925-932].  
 

3. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПРИВРЕДУ СРБИЈЕ 
 
 Са макро привредног и практичног аспекта, приказаћемо 
досадашњу динамику укупних (домицилних) инвестиција  у фиксне 
фондове,  Србије, у овом табеларном прегледу: 
  
Табела 1.: Токови укупних (бруто) инвестиционих улагања у 

Србији (у милијардама динара) 
  
Ред./број:  

  Елементи  2001.  2006. 2011. 2014. Раст 
(%) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Инвестиције  105,8 457,4 626,7 665,62 15,20 
2. % БДП 12,9 22,3 18,4 17,2 2,22 
Извор:Министарство финансија Републике Србије, „Билтен јавних финансија“ 

(април, 2015.), 
 

Графикон 1.: Динамика укупних улагања у основне фондове 
Србије, представљена графички: 

            
  
 Уочава се растући тренд инвестиционих улагања, али 
промјенљив и са израженим инфлаторним дјеловањима. Наведеном 
динамиком инвестиција, постигнута  је сљедећа динамика   кретања 
величине бруто друштвеног производа Србије, у  истраживаном 
периоду. 
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Табела 2.: Тенденције БДП-а Србије; у посматраном времену 
(текуће цијене; милијарде дин). 

Ред/бр.: Елементи 2001. 2006. 2011. 2015. 
Раст 
(%) 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1.  БДП 820,8 2.055,2 3.407,6 3.994,0 11,97 
2.  Р. раст (%) 5,0 4,9 1,4 0,0 0,00 
Извор: Исто, стр 16. (Напомена: нумерички показатељи за 2014 и 2015. год. су 

процијењени). 
            
 Исто тако, констатује се  и растући тренд динамике  укупног, 
номиналног, бруто друштвеног производа: али реално  опадајуће 
стопе раста,  усљед наглашених инфлаторних утицаја (мјерених 
растом потрошачких цијена). Индикаторе приказујем, графичким 
методом. 
 

Графикон 2.:  Трендови кретања, обима бруто друштвеног 
производа Србије у овом времену: 

 
Укупна ефикасност привреде се умањује (рачуната, методом 

односа релација бруто друштвеног производа и укупних  
инвестиција у фиксне фонове, у 2014. год,  износила је 5,826, према 
7,758 у 2001. год,  опадајући по просјечној годишњој стопи од 
2,19%.) [5; 16]. На основи ових неповољних  тенденција токова  
привредног раста и развоја,  у будућем периоду  нужно је  
остварити  стратешке и структурне, дубинске, привредне 
трансформације и заокрете: а)  посебно у смјеру  тежишног 
развијања пољопривредне  производње, у ширем смислу,  као 
окоснице руралног и аграрног сектора (насупрот полувјековној 
доминацији индустрије и урбаних насеља); б) јавних,  нарочито 
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капиталних и инфраструктурних улагања (и јавних радова); в) 
иностраних директних и осталих инвестиција и др. Досадашње 
токове иностраних директних улагања, приказујемо 
квантитативним подацима у сљедећем прегледу.  
 

Табела 3.:  Обим страних директних, нето, улагања у  
анализираном периоду (милиони евра): 

   
Ред./бр.:  

  
Елементи  

      
2001.  

      
2006. 

     
2011. 

     
2014.  

   Раст 
(%) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
    1.  СДИ 184,1 3.322,6 3.319,6 1.236,3 15,78 
Извор: Министарство финансија Републике Србије, [април, 2015], „Билтен јавних 

финансија“, Београд,  стр. 16. 
  
 Уочава се промјенљиви, нестабилни ток прилива средстава 
страних директних нето улагања, почетком  21. вијека, која су 
максималне нивое, кулминационе тачке,  достигла касније (у 2006. и 
2011. год.), да би затим отпочео наглашени силазни тренд. Овакве 
тенденције, схватају се, тумаче и објашњавају,  тешком кризом 
западне атланске и сјевероатланске економије и актуелном 
сложеном и неизвјесном геополитичком ситуацијом у Балканском 
региону, Европи и свијету. Перспективе се сагледавају у појачаном 
дотоку: иностраних директних и осталих улагања, као и  кредитних, 
зајмовних  и других средстава; из држава Евроазијске уније, које 
полако, али сигурно избијају на сам свјетски врх [2; 5-362].  
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Графикон 3.: Прилив страних директних, нето инвестиција у 
Србију, у досадашњем периоду 

 
У првом кварталу текуће године, стране  директне, нето, 

инвестиције, ниже су од кварталног просјека претходне године 
(износе 235,3 милиона евра,  прецизније, ниже су за 23,88% у 
поређењу са кварталним просјеком 2014. год.). Процијењени бруто 
друштвени производ у текућој години,  нижи је у односу на 
прошлогодишњи ниво (износи 33.008,3 милиона евра и нижи је за 
0,26%). Растао је по значајној просјечној годишњој стопи раста (у 
односу на 2001. год, по стопи од 6,42%). Питање је реалне динамике 
раста категорије БДП-а. Са аспекта динамике раста и развијања 
пољопривредне производње,  као стратешке привредне области,  
Србије, у дугорочном временском периоду, илустративни су 
показатељи:   

 
Табела 4.: Стопе раста физичког (натуралног) обима 

пољопривредне производње у Србији: 
   
Ред./број: 

    Елементи       
2001.  

     
2004. 

     
2008. 

     
2013.  

  Раст 
(%) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 
   1. Пољопривреда 18,6 19,5 8,5 22,1 1,46 

Извор: Исто, стр. 16. 
  
 Упоредне стопе раста физичког обима индустријске 
произвоње, у овим  посматраним израженим годинама,  знатно су 
ниже од стопа раста натуралног обима пољопривредне производње 
(у 2001. год, стопа раста физичког обима индустријске производње 
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износи 0,1%,  а у 2013. год. 5,5%). Овим се потврђује, да 
пољопривреда, у ширем смислу, тј. имајући у виду цјелину 
аграрног сектора (са  средиштем  у пољопривреди), постепено 
постаје тежиште  стратегијских заокрета и дугорочне 
преоријентације,  у односу на, у протеклом времену, доминантну 
индустријску производњу (од 1945. до 1991. год.).  Пољопривреда је 
и у економском смислу, одбрамбена грана дјелатности, која  није 
зависна од увоза („импорта“), с обзиром да Србија цјелокупне 
унутрашње потребе за пољопривредно-прехрамбеним производима, 
може да обезбиједи домаћом производњом. Између два свјетска 
рата, Србија  је била пољопривредна сила на Балканском 
полуострву. У будућности може да постане поново регионална сила 
у овој сфери.  
 

Графикон 4.: Тенденције; кретања стопа раста, физичког 
обима, пољопривредне производње 

            Област шумарства, можемо посматрати, интегрално, у 
склопу пољопривреде, у ширем смислу (и обухвата рурално-
аграрног сектора), или одвојено као сферу примарног привредног 
сектора (који по одређеним класификацијама укључује 
пољопривреду, рибарство, рударство, водопривреду, шумарство и 
др.). Има се у виду, не само органска и примарна производња, већ и 
развијање виших фаза (прехрамбена индустрија, дрвопрерада).  
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Табела 5.: Трендови кретања; стопа раста, физичког волумена, 
продукције у шумарству (у %) 

   
Ред./број: 

  Елементи        
2002. 

      
2006. 

      
2008. 

      
2014.  

    Раст 
(%) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
    1.  Шумарство  6,9 6,1 13,9 1,5 -11,85 

Извор: Исто, стр. 16. 
 

Графикон 5.:  Квантитативни јасни приказ стопа раста 
физичког обима, у области шумарства: 

 
4. ОСТАЛЕ ОДРЕДНИЦЕ 

 
У погледу  других, макроекономских показатеља, 

кристалише се посебно дуговремени дефицит спољнотрговинске 
размјене. Нужно је континуирано побољшавање конкурентних 
преимућстава на основи  изражених компаративних предности и 
посебно нових инвестиција.  

Доказује се дуговремени дефицит извозно-увозних токова у 
привреди Србије (од почетка 21. вијека). Табеларне  показатеље 
приказујемо, илустративним, графичким методом. 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

3. 4. 5. 6. 7.

2002. 2006. 2008. 2014. Раст (%)

(у
 %

)

Стопе раста физичког обима продукције  у 
области шумарства 

1. …



523 

Табела  6.: Тенденције досадашњих спољнотрговинских токова, 
у Србији (у милионима евра) 

  
Ред./број
:  

 
Елемент

и  

     
2001.  

     
2008.  

     2011.       
2014. 

   
Раст 
(%) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
   1.  Извоз 1.922,

2 
7.428,8 8.441,4 11.757,0 14,9

5 
   2.  Увоз  4.759,

2 
16.283,

0 
14.250,

0 
15.526,

3 
9,52 

   3. (1:2) 
х100 

40,39 45,62 59,24 75,72 4,93 

Извор: Министарство финансија Републике Србије [април, 2015], „Билтен јавних 
финансија“, Београд, стр. 16. 

            
Графикон 6.: Кретања; увозно-извозних токова привреде Србије 

у досадашњем току времена 

 
           Увоз,  достигао је (у маси) кулминацију у протеклом периоду 
(током 2008. год.) и даље је  веома изражен. Извозне могућности 
привреде Србије, постоје, посебно,  већ сам истакао, у развијању и 
динамизирању токова: специјализоване, комплексне  и др., 
пољопривредне производње,  органске, али и виших фаза прераде 
производа (и прехрамбене индустрије). Могућности постоје и шире, 
у области шумарства (и  дрвопрераде) и цјелине сектора аграра. 
Нужно је утврдити, селективно,   стратегијске развојне  приоритете,  
а тежишни,  дугорочни,  главни, приоритет је пољопривреда 
(умјесто досадашњег  главног приоритета индустрије).  Логично,  
ово не подразумијева да ће се развијати  једино и  искључиво 
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пољопривреда. Европска унија, одредбама, прописима и 
ограничењима, блокира динамизирање и експанзивни развој 
пољопривредне производње Србије, која је сада без адекватне 
економске политике, увозне заштите (а ово доводи до раста цијена 
пољопривредних инпута).  Теоретски и практично, није доказан 
закон опадајућих приноса тј. опадања граничног производа, 
додатних јединица радне снаге, рада (као функције) у 
пољопривреди (а  растућих у индустрији). У  истраживањима,, 
неопходно је примјењивати цјеловиту научну и стручну анализу. 
Другим ријечима, нужно ја сагледавати укупну, просјечну не само 
граничну  (маргиналну) анализу (производ, приходе, трошкове и 
др.). Земља (земљиште), како се (по крутим теоретским моделима) 
претпоставља, не мора бити  непромјенљив (фиксан) фактор, 
повећавањем површине,  плодности, интензитета улагања  и др.  
Исто тако, није доказано ни да постоји апсолутна и скривена 
незапосленост, као и вишкови радне снаге у пољопривреди. 
Напротив,  у сфери пољопривреде, постоје велике могућности  
новог и  продуктивног радног ангажовања. Раст продуктивности 
рада и капитала, у пољопривреди, реално је остварив.  Формира се 
штедња, реална, новчана и др. акумулација повезано, са  
дјеловањем техничког прогреса и технолошког напретка. Поновићу, 
није доказано да је гранични производ, додатних јединица радне 
снаге, у пољопривреди, испод минималне зараде, а затим негативан.  
У  области пољопривредне  производње, могући су и у савременим  
условима се и остварују и растући приноси. Огромно тржиште 
Русије (150 милиона становника), пружа широке могућности за  
повлашћени извоз цјелокупне Српске пољопривредне производње. 
Имају се у виду и потенцијали тржишта Евроазијске уније и др. 
Концепт „географског детерминизма“ наглашава значај природних 
ресурса (плодног земљишза, водних токова,  климе, рељефа и др.),  
које Србија посједује, посебно у  сектору пољопривредне 
производње.  Цјеновном политиком, цијене неће више бити на 
штету пољопривреде (тзв. „маказе“ цијена,  ограничене, 
депресиране, плафониране и лимитиране цијене). Србија, може 
умјесто  увозника, да постане једино извозник пољопривредно-
прехрамбених производа. Актуелна је концепција:  „интегралног“ и  
„интегративног“ руралног развоја, тј. села и пољопривреде и др.  
Најзначајнија је улога, савремене државе, у обезбјеђивању 
средстава,  подстицаја и мотивације на плану:  свијести, едукације, 
ширења знања, кадрова, специјализације, продора на тржиште. 
Постоје механизми и инструменти: пореске и кредитне политике,  
организације откупа по гарантованим цијенама и др. Потребно је да 
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постоји припадајућа инфраструктура, остварени тржишни вишкови. 
Нужан је преображај у структурама свијести, духа [3;370-376].  
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 
 На основи упоредних (компаративних) предности,  нужно је 
у континуитету развијати конкурентне предности привреде Србије, 
посебно изражене у потенцијалним могућностима бржег и 
динамичнијег развоја  пољопривредне производње, као окоснице 
аграрног сектора. Реиндустријализација  у Србији није потребна, на 
начин како је, доминацијом марксистичке идеологије и теорије, 
индустријализација, као метод привредног развоја, развијана од 
времена  завршетка Другог  свјетског рата,  све до нестанка бивше 
Југословенске државе (1991. год.).  Поред домаће штедње и 
улагања,  истичу се могућности иностраних  инвестиција, нарчито 
из економски  експанзивних држава Евроазијске уније,  Русије, 
Кине и др. Евроазијски и Далекоисточни регион јасно избија у сам 
свјетски врх моћи.  
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Сажетак: Банкарски системи широм света, се формирају под утицајем 
различитих економских, социјалних и политичких фактора, међу којима су 
доминантни традиција и финансијска регулатива, али и квалитет и доступност 
финансијских услуга корисницима читавог система. Зависно од тога коме 
припада водећа улога при финансирању, у теорији о финансијама, разликују се два 
типа финансијских система, односно начина организовања финансијских 
тржишта, континентални модел, који функционише у Европи и англо-саксонски, 
који је заступљен у САД и Уједињеном Краљевству.  
Имајући у виду да је финансијски систем Србије континентални, улога 
финансирања привреде и становништва препуштена је банкама. То показују и 
статистички подаци, јер је више од 90% активе концентрисано у банкарском 
сектору. Имајући у виду изузетно важну улогу банака у националној економији, 
овај рад пружа фактографску анализу достигнутог степена развоја банкарског 
тржишта у периоду након 2000. године у Републици Србији. Извршена је 
систематизација основних банкарских показатеља, праћен је њихов тренд и 
њихов потенцијални утицај на привреду Републике Србије. Као значајни фактори 
издвојени су однос билансне суме и бруто домаћег производа, који представља 
величину банкарског сектора у односу на привреду земље, укупна актива, укупни 
кредити привреди и њихова структура, као и укупан капитал банака који 
представља темељ осигурања према повериоцима и укупни депозити. 
Кључне речи: банкарски сектор, финансијски сектор, актива банке, банкарски 
кредити, национална економија 
 
Abstract: Banking systems around the world are formed under the influence of various 
economic, social and political factors, among which most dominant are tradition, 
financial regulations and the quality and availability of financial services to clients. In 
the theory of finance, depending on who has a leading role in the financing, there are 
two types of financial systems and ways of organizing financial markets, the continental 
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model, which operates in Europe and Anglo-Saxon, that is represented in the United 
States and in the United Kingdom. 
Financial system of Republic of Serbia is continental or bank-based and role of 
financing is on commercial banks. This is shown by statistics, because more than 90% of 
assets are concentrated in the banking sector. Bearing in mind the extremely important 
role of banks in the national economy, this work provides a factual analysis of the level 
of development of the banking market in the period after 2000 in the Republic of Serbia. 
Systematization of basic banking indicators is made and their trends and potential 
impact on the economy of the Republic of Serbia are monitored. Important factors that 
are singled out are ratio of total assets and gross domestic product, which represents the 
size of the banking sector related to the economy of the country, total assets, total loans 
and their structure, total capital of the bank which is the foundation of creditors’ 
security and total deposits. 
Key words: Banking sector, financial sector, bank assets, bank loans, national economy 
 

УВОД 
 

 У финансијском систему Републике Србије, банке су одувек 
биле доминантне институције, а тржиште капитала и остали 
институционални инвеститори су од секундарног значаја. Банке 
алоцирају и поседују највећи део финансијских токова, те су 
привредни субјекти и становништво углавном усмерени ка њима. До 
развоја банкарског система Србије дошло је након 2000. године, 
услед структурних промена изазваних интернационализацијом и 
ширим процесом економске глобализације. Стране директне 
инвестиције у финансијски, а превасходно у банкарски сектор 
представљале су јак подстицај економији земље. Здрав и јак 
финансијски систем од суштинске је важности за стварање пожељне 
средине за инвестирање у привреди сваке земље. 
 Улогу финансијских и банкарских система у националној 
економији истраживачи су анализирали од давнина. Још је 1911. 
године Шумпетер наглашавао значај финансијске интермедијације 
по економски раст и предузетничке иновације. Иако је у дужем 
временском периоду улога финансијског посредовања у економском 
расту занемаривана, савремена истраживања и последња економска 
криза враћају фокус на финансијска и банкарска тржишта. 
Финансијски систем, у суштини, има четири основне функције 
неопходне за економски раст и развој. То су мобилизација штедње, 
алокација ресурса у продуктивније сврхе, олакшавање трансакција и 
управљање ризицима, као и корпоративна контрола. Ове функције, 
доприносе повећању економског раста и остваривању вишег нивоа 
продуктивности (Sahoo, 2014, pp. 93-94). Многобројни истраживачи 
су анализирали улогу финансијског система у привредном расту. 
Последња истраживања указују да постоји велика повезаност између 



529 

регионалне расподеле финансијских институција и локалног 
економског развоја (Huang, 2015, p. 116). Анализом земаља које 
спадају у групацију са средњим дохотком дошло се до закључка да 
дугорочна функција односа између финансијских ресурса и раста 
има обрнути У облик, док је у краткорочном временском интервалу 
овај однос безначајан (Самарганди ет ал., 2015, пп. 77-78). Међутим, 
на тржиштима земаља у развоју веза између финансијског развоја и 
економског раста није потврђена (Кар, Назлиоглу, & Агир, 2011, п. 
690). Значај финансијског тржишта показао се и у току још увек 
актуелне економске кризе, која је проузроковала проблеме у 
банкарским системима широм света. Ови проблеми су последично 
довели до мањкова ликвидности у реалном сектору, што је отежало 
њихово функционисање и успорило привредни раст. 
 

СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

 
 Савремена литература познаје две врсте финансијских 
система у зависности од тога којим институцијама припада водећа 
улога на финансијским тржиштима (Mullineux&Murinde, 2003, str. 7-
8). Разлике у начину организовања првенствено настају због 
традиције и финансијске регулативе, а у литератури се често 
наглашава и квалитет и доступност финансијских услуга 
корисницима читавог система. У Европи функционише 
континентални модел, у оквиру кога банке имају водећу улогу при 
финансирању предузећа, за разлику од англо-саксонског модела, 
који је заступљен у САД и Уједињеном Краљевству, где предузећа 
потребна средства за финансирање прибављају на тржишту капитала 
(Љумовић и остали, 2015, стр. 11). 
 Ова два система не треба схватити искључиво. 
Континентални модел, односно, финансијски систем оријентисан ка 
банкама или како се често назива и банкоцентрични, подразумева 
банке као доминантне институције, које се баве индиректним 
финансирањем, али које имају приступ и директном финансирању, 
ангажовањем на тржиштима новца и капитала. Дакле, оне директно 
могу да обезбеде средства кредитним аранжманом, али могу и да се 
ангажују на тржишту капитала и да купују хартије од вредности 
одређених предузећа. Банке су главне институције на тржишту, али 
никако и једине. Што је финансијски систем једне земље 
развијенији, то ће и број алтернативних финансијских институција 
које се појављују поред банака бити већи. Банкарски систем 
Републике Србије има изразите карактеристике система заснованог 
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на банкама, тачније речено у Србији је присутан банкоцентрични 
систем формиран под значајним утицајем државног 
интервенционализма.  
 У тржишно оријентисаним финансијским системима или 
системима заснованим на тржишту капитала, односно англо-
саксонском моделу, тржишта хартија од вредности и банке имају 
централну улогу у алокацији ресурса, корпоративној контроли и 
управљању ризиком. На овим тржиштима, предузећа могу да 
прибављају потребна средства директно на тржишту, емисијом 
хартија од вредности, а главни институционални играчи су 
институционални инвеститори – инвестициони, пензиони, 
заједнички фондови и осигуравајућа друштва.  
 Постоје многобројна истраживања на тему који финансијски 
систем има боље перформансе, финансијски систем заснован на 
банкама или финансијски систем заснован на тржишту капитала. За 
сада, нема генералног сагласја по том питању, јер скоро све новије 
студије иако уважавају разлике у структури финансијског система, 
не дају објашњење зашто долази до разлика у дугорочном 
економском развоју анализираних земаља. Једно скорије 
истраживање је показало јаку везу између структуре финансијског 
система и економског развоја. Аутори су закључили да финансијски 
системи засновани на тржишту капитала имају већи економски раст 
(Deltuvaite, Sinevičiene, 2015, p. 536). Ипак, потребно је напоменути 
да развој тржишта капитала долази у последњој фази развоја 
финансијског система, те да финансијски системи засновани на 
тржишту капитала функционишу само у економски најразвијенијим 
земљама. 
 Да би доказали тврдњу да је банкарски сектор Републике 
Србије банкоцентричан приступили смо анализи структуре система 
у периоду 2007-2014, јер претходни подаци нису доступни. Из 
табеле број 1 се види да је 92% укупне активе сконцентрисано у 
банкарски сектор. Исто тако, битно је и да је банкарски сектор 
одржао ову пропорцију, са благом тенденцијом раста. Ова анализа 
није довољни доказ без прегледа ситуације на тржишту капитала. 
Број предузећа која се котирају на Београдској берзи је изузетно 
висок. На први поглед, без дубље анализе ово би указивало на 
велики значај тржишта капитала. На жалост, тржишна 
капитализација на Београдској берзи је изузетно ниска, а висок број 
предузећа који се котирају је директна последица изабраног модела 
приватизације и принудног укључења на берзу (Љумовић ет. ал., 
2014). Примарно тржиште није функционално, јер нових емисија 
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скоро да није било, а и секундарно је неефикасно, јер је промет 
хартијама од вредности изузетно низак. 

 
Табела 1.: Структура финансијског система у Републици Србији 

(тржишни удео у %) 
2007 08 09 10 11 12 13 14 

Банкарски сектор 90,2 89,3 90,8 91,8 92,4 92,7 92,4 92 
Даваоци финансијског лизинга 5,5 6,2 4,7 3,6 2,8 2,3 2,2 2 
Друштва за осигурање 4,1 4,3 4,2 4,2 4,4 4,5 4,8 5,2 
Добровољни пензијски фондови 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 
УКУПНО 100 100 100 100 100 100 100 100 

Извор: НБС, Годишњи извештаји у периоду 2003-2014. 
 
 Стабилан раст активе банкарског сектора, такође указује на 
банкоцентричност финансијског система Републике Србије. У овом 
периоду укупна актива банака се скоро удвостручила. Табела број 2 
указује на стабилан раст активе банкарског сектора у анализираном 
периоду, са изузетком 2013. године, када се десио благи пад. У овом 
случају треба имати на уму и глобалну економску кризу, као и 
чињеницу да је Грчка веома погођена кризом у еврозони, а да у 
Србији послује четири банака са доминантно грчким власништвом, 
које чине 14% укупне активе сектора.  
 
Табела 2.: Структура финансијског система у Републици Србији 

(укупна актива, у мил. РСД) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Бан. сектор 1564 1777 2160 2533 2650 2879 2846 2969 
Даваоци фин. лизинга 95 123 111 99 80 72 67 66 
Др. за осигурање 71 85 99 117 126 140 148 168 
Добровољни пен. фондови 3 4,64 7,2 9,8 12,5 16 19,7 24 
УКУПНО 1733 1988 2378 2759 2868 3108 3081 3227 

Извор: НБС, Годишњи извештаји у периоду 2003-2014. 
 

ФАКТОГРАФСКА АНАЛИЗА БАНКАРСКОГ СЕКТОРА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
 У Србији процеси глобализације и интернационализације 
банкарског сектора су наступили након 2000. године. Ова два 
процеса у заједничком садејству довели су до значајних структурних 
промена у банкарству, пре свега везаних за саму структуру 
банкарског система.  
 Да би се описала величина банкарског сектора у односу на 
привреду те земље, најчешће се користи однос билансне суме 
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банкарског сектора и бруто домаћег производа (БДП). Што је овај 
процентуални износ већи, то је проценат банкарске интермедијације 
већи, односно то је банкарски систем развијенији, а привреда све 
зависнија од њега. Обично је овај однос висок у земљама које имају 
банкоцентричан систем, а низак у државама које своје финансијско 
тржиште заснивају на тржишту капитала. Према подацима Европске 
банкарске федерације, 2013. године овај износ је у еврозони био 323, 
у Европској унији 284, у Сједињеним Америчким Државама 44, а у 
Јапану 108. Дакле, као што смо поменули, финансијски систем САД 
је заснован на тржишту капитала, те је однос укупне билансне суме и 
БДП-а низак, док су у случају ЕУ и Јапана ови износи значајно 
виши, што указује на систем заснован на банкама. Кретање овог 
показатеља у Србији је, са једне стране, било под утицајем 
структурних промена, а са друге под утицајем развоја самог система. 
Евидентан је прогрес банкарског сектора, јер је 2001. године овај 
износ био око 38%, а у 2014. години је напредовао до 76,5% (слика 
бр. 1). Интересантна је чињеница да поменути показатељ расте до 
преливања светске економске кризе на Србију. У периоду кризе 
варира и често опада. Ова чињеница указује да је раст БДП-а био 
већи него раст билансне суме у банкарском сектору. Такође, 
непосредно указује на чињеницу да је криза у већој мери погодила 
финансијски, него привредни сектор. Иако однос билансне суме и 
БДП-а још увек није на нивоу развијених земаља, очигледан је развој 
банкарског система, са напоменом да привреда све више зависи од 
банкарских кредита. 
 
Слика 1.: Однос бруто домаћег производа (у текућим ценама) и 

билансне суме банкарског сектора Србије 
 

 
Извор: НБС и Савезни завод за статистику, прорачуни аутора 
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 Иако однос бруто домаћег производа и билансне суме 
банкарског сектора показује значајан развој банкарског система, број 
банака је опадао од 2001. године. Најоштрији пад броја банака, који 
се догодио 2001. године, са 86 на 50, производ је потребе за 
санирањем банкарског сектора (Љумовић, 2011). При крају 2014. 
године, у Србији послује 29 банака. За разлику од пада броја банака, 
билансна сума сектора сваке године, осим 2013, расте. Највећи 
допринос повећању укупне билансне суме сектора дале су стране 
банке које су ушле на домаће тржиште и својим инвестицијама 
повећале билансну суму (слика број 2). Јачање привреде, односно 
раст БДП-а у периоду након 2001. године, а до зачетка кризе такође, 
је, допринео повећању билансне базе. 
 

Слика 2.: Билансна сума банкарског сектора Србије  
(у милионима РСД) и број банака 

 

 
Извор: НБС, Годишњи извештаји у периоду 2003-2014. 

 
 Повећање билансне суме банкарског сектора, које се види на 
слици број 2 било је од виталне важности за повећање кредитне 
активности усмерене ка становништву и привреди. Слика број 4 
приказује кредитну активност банака у Србији у периоду 2003-2014. 
На графику се могу уочити две најзначајније категорије 
потраживања банака, кредити дати становништву и кредити дати 
привреди, као и укупан волумен емитованих кредита који укључују 
и кредите емитоване јавном сектору, другим банкама, итд. Кредити 
становништву су се у анализираном периоду повећали за скоро 21 
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пут, док је кредитна активност у сегменту привреде порасла нешто 
више од 6 пута. У просеку, пораст укупних кредита које су 
емитовале домаће банке повећао се за скоро 9 пута. Интересантна је 
чињеница да се сама структура потраживања банака значајно 
изменила и то највише у првим годинама након либерализације 
финансијског тржишта. Највећа ставка потраживања банака, 
дугорочна девизна потраживања од привреде, као заоставштина 
нетрансформисаног банкарског система протоком година се све 
више смањивала, што значи да су банке полако чистиле ова 
потраживања из својих биланса. Велики утицај на овако интензиван 
раст кредитне активности имао је и пораст кредитне активности 
стамбених кредита у сегменту становништва. И даље најзначајнији 
проблем је валутна структура кредита. На крају 2014. године удео 
динарских кредита износи 29,9%, док је 70,1% удео девизних и 
девизно индексираних кредита (НБС, 2014, стр. 15). Евидентан је и 
пораст дугорочних кредита привреди и становништву, тако да тај 
сегмент чини преко 70% укупних потраживања. Поред значајног 
пораста, у односу на почетак посматраног периода, и даље су 
доминантни пласмани привредном сектору, којих је преко 50% 
крајем 2014. године.  
 

Слика 3.: Кредитна активност банака (у милионима РСД) 
 

 
Извор: Статистика НБС 

 
 Повећање капитала банака, са друге стране, десило се као 
последица нових емисија страних банака, које су на овај начин 
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задовољавале све веће кредитне потребе становништва и привреде, 
јер је депозитна база недовољна за финансирање свих кредитних 
потреба (слика број3). Повећању капитала, на страни државних 
банака, допринела је конверзија дуга према Париском и Лондонском 
клубу, у акцијски капитал. Не треба заборавити, као допринос 
повећању капитала, и позитивне резултате пословања банака у пре-
кризним годинама.  
 

Слика 4.: Капитал банкарског сектора Србије  
(у милионима РСД) 

 
Извор: НБС, Годишњи извештаји у периоду 2003-2014. 

 
 Из досадашњих разматрања, лако је уочљиво да осим укупног 
броја банака, сви остали показатељи, па и депозитна активност, 
значајно расту. У периоду 2001-2014 укупна депозитна активност је 
драстично порасла, као што се види са слике број 5. Наслеђе старог 
система и неповерење у банкарски систем Србије се и даље осећају и 
то највише у домену валутне структуре. Најновији подаци НБС 
показују да је на крају 2014. године, удео девизних и девизно 
индексираних депозита на нивоу од 72,1%, при чему је доминантна 
валута евро са уделом у укупном портфолију од 91,6% (НБС, 2014, 
стр. 24). Велико учешће сопствене валуте у укупним депозитима 
банкарског сектора указује на поверење клијената банака у 
сопствену валуту. У току 2006. и 2007. године, износ девизних 
депозита у односу на динарске, почео је да опада, међутим уласком у 
финансијску кризу расте неизвесност у погледу стабилности динара, 
те однос девизних депозита у односу на динарске поново расте. И 



536 

рочна структура депозита говори да су клијенти банке неповерљиви. 
Преко 90% укупних депозита је кратког рока, до годину дана, са 
напоменом да категорија дугорочних динарских депозита практично 
не постоји. Сектор становништва је са 58% учешћа у укупним 
депозитима доминантан. Интересантна је чињеница, да је врхунац 
штедње сектора становништва остварен 2006. године са приближно 
70% учешћа у укупним депозитима. Почетком глобалне економске 
кризе, овај износ опада за 12% у 2007. години, да би се, коначно, 
2008. године зауставио на 62%.  
 

Слика 3.: Депозитна активност банака (у милионима РСД) 
 

 
Извор: Статистика НБС 

 
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 
 Период трансформације банкарског сектора, довео је до 
значајних промена структуре система. Најуочљивије транзиторне 
промене у банкарском сектору јавиле су се као промене типа 
тржишне структуре, а пре свега дошло је до консолидације банака, и 
до побољшања основних банкарских показатеља. Консолидација 
финансијских и банкарских система је у свету започета пре 
тридесетак година, док се у Србији десила након 2000. године. 
Конкретни резултати су смањен број банака, повећана билансна сума 
и по том основу створене могућности за кредитирање привреде и 
становништва. Ово је вероватно и најзначајнија ставка која је 
утицала на привредни раст и националну економију у анализираном 
периоду. Можда и најупечатљивији пример везе банкарског система, 
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привредног раста и националне економије јесте пример стамбених 
кредита, категорије која је имала драматичан пораст у анализираном 
периоду. Повећање стамбених кредита омогућило је динамичан раст 
и развој грађевинске делатности, која је у великој мери допринела 
расту БДП-а и оснаживању зависних привредних грана.  
 Са друге стране, повећање ставки пасиве банкарског сектора 
Србије, капитала и штедње указује на делимично и постепено 
враћање поверења у банкарски сектор, са напоменом да валутна и 
рочна структура депозита и даље није задовољавајућа и указује да 
банке краткорочне депозите претварају у дугорочне кредите кршећи 
једно од основних банкарских правила. Значај банкарског сектора за 
националну економију уочљив је и у току глобалне економске кризе. 
Пословне банке су у кризи поднеле део терета, који се првенствено 
манифестовао погоршањем кредитног портфолија, све већим бројем 
ненаплативих кредита, већим ризиком, а касније и смањењем 
кредитних пласмана и растом цене извора средстава. 
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Сажетак: Информационо-комуникационе технологије (IKT) као кључни покретач 
иновација и нових пословних прилика, привлаче више пажње него икада раније. 
Како се предности IKT убрзано материјализују, изградња и јачање дигиталног 
екосистема постаје веома важно. 
Тренутно доживљавамо највећу фундаменталну промену коју је свет видео од 
почетка развоја интернета, где људи, процеси, подаци, и ствари постају уско 
повезани. Ово се назива Интернет свега (Internet of Everything - IoE), и има 
огроман утицај на појединце, предузећа, заједнице и саме државе. 
Европа је била предводник развоја дигиталног екосистема као кључни чинилац 
који подстиче иновације и конкурентност. Такође је место где су се развиле неке 
од најбоље повезаних и најиновативнијих економија на свету. 
Овај рад се бави тренутним стањем и спремношћу Србије да се прикључи новим 
економским трендовима које дIKTира развој информационо-комуникационих 
технологија. 
Кључне речи: Информационе и комуникационе технологије, Дигитална економија, 
Networked Readiness Index 
 
Abstract: Information and communication technologies (ICT) as a key driver of 
innovation and new business opportunities, attracting more attention than ever before. 
As the benefits of ICT is rapidly materialize, building and strengthening the digital 
ecosystem becomes very important. 
We currently experiencing the biggest fundamental change that the world has seen since 
the beginning of the development of the Internet, where people, processes, information, 
and things are closely related. This is called the Internet of Everything (IoE), and has a 
huge impact on individuals, businesses, communities and the country itself. 
Europe has been a leader in the development of digital ecosystems as a key factor that 
drives innovation and competitiveness. It is also the place where were developed some of 
the best connected and most innovative economies in the world. 
This paper deals with the the current state and the readiness of Serbia to join the new 
economic trends directed by the development of information and communication 
technologies. 
Key words: Information and Communication tehnology, Digital Economz, Networked 
Readiness Index 
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УВОД 
 
 Интернет темељно обликује модерн друштво. Он олакшава 
повезаност појединаца и информација, стварајући тако велики утицај 
на друштво, економију и културу. 
 У ствари, интернет се сада сматра основном инфраструктуром 
једне земље, на исти начин као и електрична енергија, вода или 
транспортна мрежа. У последњим годинама Интернет заузима 
кључну економску улогу, тако да појам интернет економија постаје 
широко коришћен израз. 
 Иако су креатори политике свесни све већег економског 
значаја интернета, не постоји широко прихваћена методологија за 
утврђивање вредности интернета за економију. Креатори политике 
као платформу за иновације и развој посматрају широкопојасне и 
мобилне мреже. Како би постигли ове циљеве владе све више 
финансирају широкопојасни приступ, било кроз директне 
инвестиције или у сарадњи са приватним сектором. 
 Имајући у виду све већи значај интернет као политичког 
средства, питање обима интернет економије постаје врло важно. 
Постоји велико интересовање о утврђивању обима интернет 
еконоимије, као начина да се разумеју ефекти различитих 
инвестиционих стратегија, регулаторних решења и политичких 
одлука. Било је различитих покушаја да се овај проблем реши, али 
методологије нису увек у складу са статистичким стандардима и 
економским концептима. 
 Интернет је у почетку био важно средство за унапређење 
комуникације, али се временом претворио у универзалну 
технологију која је присутна у свим секторима економије. У 
економији то се назива технологија опште намене (general purpose 
technology - GPT) и одговара другим феноменима попут електричне 
енергије.3 
 

NETWORKED READINESS INDEX 
 

 Могућности за развој IKT, спремност на предузимање 
одговарајућих аквиности у овом правцу, као и само кориšћење IKT, 
показују степен развијености дигиталне економије у некој земљи. 

                                                      
3 Guerrieri, P. and P.-C. Padoan, eds. (2007), “Modelling ICT as a General Purpose 
Technology: Evaluation Models and Tools for Assessment of Innovation and Sustainable 
Development at the EU level.” Report prepared for the European Commission, 
Collegium 35, College of Europe, Bruges, Belgium. 
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 Светски економски форум сваке године врши рангирање 
земаља по NR индексу. Networked Readiness index4 представља 
показатељ спремности одређене земље или заједнице да учествује и 
оствари корист од могућности које пружају информационо-
комуникационе технологије. 
 NRI идентификује капацитет земаља у кориштењу IKT, 
процењујући укупну политичко и пословно окружење, ниво IKT 
спремности и употребе IKT међу становништвом, привредом и 
владом, као и укупан утицај IKT на привреду и само друштво 
заједно. 
 Networked Readiness оквир почива на шест принципа: (1) 
висок квалитет регулаторног и пословног окружење је кључ како би 
се у потпуности уздигао IKT сектор и генерисао утицај; (2) IKT 
спремност - мерена доступношћу, вештинама и инфраструктуром је 
предуслов за стварање утицаја; (3) потпуно усклађивање IKT захтева 
опште друштвеним потребама: Влада, пословни сектор и 
становништво у целини, свака има кључну улогу; (4) употреба IKT 
не треба да буде сама себи циљ. Утицај који IKT заправо имају на 
привреду и друштво је на крају једино важан; (5) скуп покретача - 
окружење, спремност, и употреба - сарадјују, еволуирају заједно и 
јачају једни друге како би се формирао позитиван циклус; и (6) 
оквир за умрежену спремност треба да пружа јасне смернице.  
 Овакав оквир претвара се у NRI, композитни индикатор 
састављен од четири главне категорије (подиндекеса), 10 
подкатегорије (стубова), и 53 појединачна показатеља 
дистрибуираних преко различитих стубова: 
 

1. Окружење 
Политичко и правно (9 показатеља) 
Пословно окружење и иновације (9 
показатеља) 

2. Спремност 
Инфраструктура (4 показатеља) 
Приступачност (3 показатеља) 
Вештине (4 показатеља) 

3. Употреба 
Појединци (7 показатеља) 
Привреда (6 показатеља) 
Јавни сектор (Влада) (3 показатеља) 

4. Утицај 
Економски (4 показатеља) 
Друштвени (4 показатеља) 

 

                                                      
4 World Economic Forum, Network Readiness index, http://reports.weforum.org/global-
information-technology-report-2015/network-readiness-index/#indexId=NRI 
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NR индекс се добија од просечних вредности четири анализирана 
елемента, где се претпоставља да сваки од елемената има приближан 
допринос одређивању индекса, тј. стварању слике о развијености 
дигиталне економије одређене земље. 
 

Табела 1.: Првих 10 земаља по NRI 
 

Земља Ранг 
Сингапур 1 
Финска 2 
Шведска 3 
Холандија 4 
Норвешка 5 
Швајцарска 6 
Сједињене Државе 7 
Уједињено Краљевство 8 
Луксембург 9 
Јапан 10 

Извор: World Economic Forum, 2015. 
 
 

СПРЕМНОСТ ЕВРОПЕ 
 

 Европа је на челу развоја дигиталног екосистема као кључни 
фактор који подстиче иновације и конкурентност. Као резултат тога, 
неколико европских земаља предводи NRI ранг, са шест европских 
економија - Финска, Шведска, Холандија, Норвешка, Швајцарска, и 
Велика Британија - у првих 10 на листи.5 Осим тога, како би се 
максимизирао позитиван утицај IKT у целој Европској унији и 
створио синергију и позитиван ефекат преливања, Европска 
комисија је развила своју Дигиталну агенду као једану од седам 
водећих иницијатива под својом стратегијом раста Европа 2020.6 
 Упркос свим напорима, постоје значајне разлике између 
европских економија, где економије јужне, централне и источне 
Европе настављају да заостају. Дубља анализа узрока тих разлика 
показује да, генерално, IKT инфраструктура и индивидуално учешће 
је више хомогено међу земљама чланицама ЕУ. Међутим, мање 
                                                      
5 S. Dutta, T. Geiger,B. Lanvin (2015), The Global Information Technology Report 
2015: ICTs for Inclusive Growth, World Economic Forum, 
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/ 
6 Europian Commission (2015), Digital Agenda Targets Progress Report, 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/download-scoreboard-reports 
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повољни услови за иновације и предузетништво широм европских 
земаља резултирају великом разликом у погледу економског развоја. 
Дигиталну поделу не треба посматрати само у смислу приступа IKT 
инфраструктури, већ и у смислу утицаја које коришћење IKT може 
пружити за привреду и друштво у целини.  
 

Табела 2.: Првих 10 европских земаља по NRI 
 

Земља 
Глобални 
Ранг 

Финска 2 
Шведска 3 
Холандија 4 
Норвешка 5 
Швајцарска 6 
Уједињено Краљевство 8 
Луксембург 9 
Немачка 13 
Данска 15 
Исланд 19 

Извор: World Economic Forum, 2015. 
 
 У Југоисточној Европи, Словенија упркос тренутним 
економским тешкоћама наставља да води на ранг листи, напредујући 
за једну позицију и налази се на 36. месту. У региону, Хрватска је 
прати на 47. месту, са Босном и Херцеговином 68. месту.7  
 

СПРЕМНОСТ СРБИЈЕ 
 

 Према NRI Србија је на 77. месту. Заостатак је изражен због 
недовољног развоја IKT инфраструктуре, слабог IKT учешћа и 
слабости у својим системима иновација који отежавају потенцијал да 
се у потпуности ужива у користима које могу проистећи из IKT. 
 У наредној табели је приказана блага тендеција побољшања 
позиције Србије на NRI листи у последње три године. 
 

                                                      
7 Izvor: World Economic Forum, 2015. 
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Табела 3.: Србија на NRI листи у последње три године 

 
 Ранг Вредност 

(1-7) 
Nerworked Readiness Index 2015 (od 143) 77 4.0 
Nerworked Readiness Index 2014 (od 148) 80 3.9 
Nerworked Readiness Index 2013 (od 144) 87 3.7 

Извор: World Economic Forum, 2015. 
 
 На следећем графикону су приказане вредности по 
категоријама које одређују NRI Србије. 
 

Графикон 1.: Вредност категотија подиндекса за Србију 
 

 
Извор: World Economic Forum, 2015. 

 
 Табела 4. приказује вредност и ранг по појединачним 
подиндексима и категоријама које им припадају.   
 На лоше рангирање првог подиндекса Окружење, највише су 
утицале вредности из категорије Политичко и правно окружење. 
Закони везани за IKT (101), Независност судства (117), Ефикасност 
правног Система у решавању спорова (127), Заштита интелектуалне 
својине (112) су показатељи који са својим вредностима одређују 
веома лош ранг Србије. Друга категорија Пословно окружење и 
иновације, са својим лошим показатељима Доступност најновијих 
технологија (106), Доступоност предузетничког капитала (132), 
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Локална конкуренција (127), такође има велики утицај на укупну 
вредност код рангирања овог подиндекса. 
 
Табела 4.: Вредност и ранг по подиндексима и категоријама за 

Србију 
 

 Подиндекс/категорија Ранг Вредност 
1. Окружење 100 3.6 

 
Политичко и правно  110 3.1 
Пословно окружење и 
иновације  

84 4.1 

2. Спремност 48 5.2 

 
Инфраструктура  42 4.8 
Приступачност  61 5.5 
Вештине  66 5.1 

3. Употреба 80 3.7 

 
Појединци  55 4.6 
Привреда  126 3.0 
Јавни сектор (Влада)  111 3.3 

4. Утицај 89 3.4 

 
Економски 80 3.1 
Друштвени  90 3.7 

Извор: World Economic Forum, 2015. 
 

 Показатељ Појединци (55) пореди број мобилних 
претплатника, широкопојасни и мобилни приступ Интернету, 
употребу рачунара, као и коришћење друштвених мрежа. 
 Мерење употребе у Привреди (126) подразумевају колико 
предузећа апсорбују технологију, њихова способност да иновирају, 
како обављају пријаву патената, бусинесс-то -бусинесс и бусинесс-
то-цостумер комуникација, као и употребу интернета и обуку 
особља. 
 Употреба у Владином сектору (111) мери ефикасност владе у 
промовисању IKT и пружању онлине услуга становништву. 
 Што се привреде тиче, најугроженији су показатељи који се 
тичу Апсорпције нових технологија од стране компанија (127), 
Капацитети за иновације (129) и Ниво обуке радника (133). Код 
јавног сектора највечи недостаци су уочени код Владине промоције 
IKT (124) и Важности IKT за будућност јавног сектора (114). 
 С обзиром на веома лоше показатеље ова два подиндекса, 
следи да подиндекс Утицај, како економски тако и друштвени, 
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остварује лоше вредности и утиче на укупну вредност од 4.0 и 
рангирање на 77. место на NRI листи.8 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 Развијене и земље у развоју не успевају да искористе 
потенцијал информационих и комуникационих технологија (IKT) да 
поведу социјалну и економску трансформацију и ухвати корак са 
више развијеним земљама. Подаци из извјештаја Индекс Умрежене 
спремности (NRI), који мери 143 економије у смислу њихове 
способности да се припреме за коришћење и утицај IKT, указују на 
то да је јаз између најбоље и најгоре рангираних економија све 
шири. 
 Економије у топ 10% на листи су достигле два пута већи ниво 
побољшања од 2012. Године у односу на оне у доњих 10% листе. 
Ово показује размере изазова са којима се суочавају развијене и 
земље у развоју, док покушавају да развију инфраструктуру, 
институције и вештине потребне да се искористе све предности 
информационих и комуникационих технологија, јер само 39% 
светске популације има приступ интернету, упркос чињеници да је 
више од половине сада поседује мобилни телефон.9 
 Тренутно у Србији интернет користи 53.34% становништва, а 
на 100 становника је 53,67 мобилних претплатника. Уколико се 
настави овакав тренд орихватања ИТК у Србији, за три године број 
мобилних претплатника ће престићи број становника, а до 2034. 
године ћемо имати пенетрацију интернет корисника од 100%.10 
 Светски трендови показују да ће интернет економија расти 
темпом од осам одсто годишње у развијеним земљама, а двоструко 
брже на тржиштима у развоју, Важан фактор за развој представља 
стабилан раст броја домаћих корисника информационо-
комуникацијских технологија.  
 Кључни фактори који утичу на бржи развој у Републици 
Србији јесу ниво инвестиција у електронске комуникације и општи 
ниво знања, вештина и информисаности у овој области. Други 
фактори, као што су степен употребе Интернета, могућности 
електронског плаћања и законска регулатива, су такође од великог 
утицаја за развој. 

                                                      
8 Izvor: World Economic Forum, 2015. 
9 S. Dutta, T. Geiger,B. Lanvin (2015), The Global Information Technology Report 
2015: ICTs for Inclusive Growth, World Economic Forum, 
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/ 
10 Izvor: ITU, https://www.interentworldstats.com 
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 Усклађујући свој политички и регулаторни оквир за 
електронске комуникације са ЕУ, дигитална агенда за Србију 
дефинисана је, документима Стратегија развоја Информационог 
друштва до 2020 и Стратегија развоја електронских комуникација у 
Србији од 2010 до 2020. године. Наведени документи не могу се 
посматрати одвојено од Закона о електронским комуникацијама који 
је донешен у јуну 2010. и Стратегијом развоја широкопојасног 
приступа у Србији до 2012 која је донета у 2009. години. Србија је 
такође усвојила Стратегију за прелазак са аналогног на дигитално 
емитовање, акциони план за имплементацију Агенде еСЕЕ+ и друге 
прописе и акционе планове.  
 Очекује се доношење новог Закона о електронским 
комуникацијама и примена новог Закона о платним услугама од 
октобра 2015. године. Правовремена измена правне регулативе у 
области електронског пословања је била неопходна ради 
усклађивања са светским стандардима и омогућавање даљег развоја.  
 Како би побољшала свој ранг, Србија мора да усвоји 
неколико принципа који ће омогућити инклузиван развој цело 
друштва и економије: 
 Бољи приступ за потрошаче и предузећа онлине роби и 
услугама - што захтева брзу уклањање кључних разлика између 
онлине и оффлине светова, рушење баријера за прекограничне 
онлајн активности. 
 Стварање правих услова како би се дигиталне мреже и услуге 
развијале - ово захтева велику брзину, сигурну и поуздану 
инфраструктуру и садржаје услуга, уз подршку правих регулаторних 
услова за иновације, инвестиције, фер конкуренцију. 
 Максимизирање потенцијала раста наше дигиталне економије 
– за то је потребно улагање у IKT инфраструктура и технологије, као 
што су Cloud computing и Big Data, као и истраживање и иновације за 
повећање индустријске конкурентности, као и боље јавне услуге, 
инклузивност и вештине. 
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Сажетак: Системски приступ подразумева примену начела опште теорије 
система, која се истовремено сматра науком и општим научним методом, али и 
начином мишљења. Сматра се да су начела опште теорије система универзална, 
односно применљива у свим наукама. Менаџмент, посебно његова савремена фаза 
– стратегијски менаџмент, чврсто је повезан са општом теоријом система. У 
чланку је та повезаност сагледана управо преко применљивости системских 
начела у обе области, али и преко заједничких кључних појмова њихових теорија: 
управљање, циљ, структура, функционисање, процес, повратна веза (спрега), 
ентропија. Као за општу теорију система, тако су теорији и пракси менаџмента 
својствени синергија, хијерархијско устројство, као и окружење са својственом 
сложеношћу, динамичношћу, непредвидивошћу, отвореношћу. У организовању као 
фази менаџмента заступљен је системски приступ преко начела системске 
организације која су истакнута у раду. Закључује се да је повезано посматрање 
принципа опште теорије система и (стратегијског) менаџмента важно за 
унапређење теорије и праксе менаџмента. Док менаџмент представља теорију и 
праксу управљања, општа теорија система може бити оријентир за управљање 
и одржавање система у пракси. 
Кључне речи: општа теорија система,  стратегијски менаџмент, системска 
начела. 
 
Abstract.The systemic approach involves the application of the principles of general 
system theory, which is simultaneously considered science and general scientific method, 
but also the way of thinking. It is believed that the principles of general system theory 
are universal, ie applicable in all sciences. Management, especially its modern stage - 
strategic management, closely linked to the general system theory. In an article this 
association is seen right across the applicability of system principles in both areas, but 
also through the common key terms of their theory: management, goal, structure, 
operation, process, feedback, entropy. As a general system theory, so the theory and 
practice of management inherent synergies, hierarchical structure and an environment 
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with inherent complexity, dynamism, unpredictability, openness. In organizing such 
stage management represented a systematic approach trough the principles of system 
organization that are highlighted in the paper. It is concluded that the interrelationship 
of observance of the principles related to general system theory and (strategic) 
management important in improving the theory and practice of management. While 
management is the theory and practice of direction, general systems theory can be a 
landmark for the management and maintenance of the system in practice. 
Key words: general system theory, strategic management, system principles. 

 
УВОД 

 
 Кованицама „системски приступ“, „ системско мишљење“ и 
сличним, најчешће се означава коришћење принципа (опште) 
теорије система у научним и теоријским истраживањима и 
разматрањима. Системски приступ изучавању друштва и привреде у 
свету започиње педесетих година прошлог века. То је, наиме, време 
рађања нове науке – кибернетике и, заједно са њом новог научног 
метода, опште теорије система. Кибернетика, као и њен предмет 
изучавања су, у доброј мери, дефинисани самим насловом књиге 
Норберта Винера којом је ова наука и основана: „Кибернетика или 
управљање и комуникација код живих бића и машина“ [9]. То је, 
дакле, наука о управљању сложеним динамичким системима.  
 Општу теорију система ће најпре користити сама 
кибернетика, а затим и многе друге науке, природне и друштвене. 
Готово универзална могућност употребе овог научног метода (у 
свим наукама), објашњава се реално постојећим општим 
принципима системности заступљеним код живих бића, машина, у 
природи и друштву. Тако су оснивањем и афирмацијом опште 
теорије система инициране многе промене у методологијама 
изучавања и друштвених наука.  
 Каква је ситуација у том погледу са менаџментом, посебно 
стратегијским? Повезаност са општом теоријом система се истиче 
код појединих аутора из области менаџмента, углавном у општим 
ставовима. Такав је случај код страних [2, 133-134, 355.], али и  
домаћих  писаца [3, 42.]. По мишљењу аутора овог чланка постоји 
веома изражена повезаност између принципа опште теорије система 
и менаџмента, укључујући и његову стратегијску фазу. Ка таквом 
закључку је организован текст у овом чланку. У његовом првом делу 
су представљени кратак историјат и основни појмови опште теорије 
система. У другом делу се ближе разматрају својства друштвених 
система у које спада и привреда. Издвајају се  начела опште теорије 
система важећа првенствено за друштвене системе. На крају се 
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изводи закључак о повезаности менаџмента и принципа ОТС, 
односно о корисности њихове примене у менаџменту. 
 

1. ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ ОПШТЕ ТЕОРИЈЕ СИСТЕМА СА 
СТАНОВИШТА СТРАТЕГИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА 

 
 Иако су систем и други појмови везани за (општу) теорију 
система разматрани у бројним радовима савремених аутора, за 
потребе овог чланка сматра се примереним позивање на зачетнике и 
блиске настављаче наведене теорије. У вези са општом теоријом 
система и њеном применљивошћу на изучавање (и) друштвених 
наука, познат је став зачетника ове теорије, Ludwigа Von Bertalanffy-
ја, у књизи „General System Theory“: „На један или други начин, ми 
смо приморани да се суочавамо са комплексима, са „целинама“ или 
„системима“ на свим пољима знања. Ово имплицира основну 
преоријентацију у научним мишљењима ... На овај начин ми 
постулирамо нову дисциплину названу Општа теорија система. 
Њен задатак је формулисање и обрада оних принципа значајних за 
„системе“ уопште. ... По мом мишљењу може бити прецизирано: 
друштвена наука је наука о друштвеним системима. Из тог 
разлога мораће се користити прилаз општег научног система“  [1, 5, 
32, 195.].4  
 Централна категорија овог научног метода је – систем! 
Системи су „скупови елемената који се налазе у интеракцији“. На 
сличан начин систем одређује Oskar Lange: „Скуп везаних активних 
елемената назива се систем активних елемената или кратко 
систем“ [4, 17.].5 На почетку цитиране књиге [4, 4.], аутор 
објашњава и појам активног елемента: „Под активним елементом 
„Е“ подразумевамо материјални предмет који на одређени начин 
зависи од других материјалних предмета и на одређени начин утиче 
на друге материјалне предмете. Скуп других материјалних предмета 
зваћемо „окружењем“ датог елемента“.6 Такви скупови елемената су 
виши, нови квалитети у односу на своје саставне делове – 
подсистеме. Подсистеми су у сталној међусобној интеракцији и у 
интеракцији са системом као целином. Понашање једног елемента у 
систему је различито од његовог понашања када се изолује. Зато 
целина – систем и представља виши квалитет од простог збира 
својих саставних делова.  
                                                           
4
Сва наглашавања текста су од стране L. V. Bertalanffy-ја. 

5
Наглашавања текста од стране аутора Lange-а. 

6
Подвлачења од стране аутора Lange-а; превод овог дела преузет од [7, 28.] 
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 Подсистеми морају имати битна својства система – у 
противном му не би припадали. Они трпе извесна ограничења 
наметнута од стране система. Међутим, они морају имати и извесну 
самосталност као услов прилагођавања система изненадним 
променама које су, нарочито у друштвеним системима, многобројне 
и непредвидиве.  
 Бројне су класификације система, углавном зависне од циља 
њиховог сагледавања – истраживања. Уобичајена је подела система 
на природне и вештачке, као и на просте и сложене – са 
образложењима садржаним у самим називима. Такође, постоје 
реални системи и апстрактни, који представљају њихове моделе. У 
оквиру првих су технички и организациони (као што је нпр. 
предузеће или тржиште). За организационе се често користи назив – 
друштвени системи!  
 Остала својства система могуће је сагледати кроз примену 
опште теорије система у разматрању управљања друштвеним 
системима.  
 

2. ДРУШТВЕНИ СИСТЕМИ 
 
 Друштво се може посматрати као сложен систем састављен из 
великог броја подсистема. Неки од њих – и сами засебно посматрани 
као системи, су: привредни, политички, научни, образовни, 
одбрамбени, здравствени, културни и др. Сваки од ових система у 
оквиру великог друштвеног система има даље своје подсистеме који 
се, опет, састоје из нижих делова – подсистема и тако до 
најпростијих елемената који се не могу сматрати подсистемима. 
Нормално, идући у супротном смеру, друштвени систем (једне 
земље) може се сматрати подсистемом ширег (нпр. европског) 
система и даље светског друштвеног система. 

 
2.1. СВОЈСТВА ДРУШТВЕНИХ СИСТЕМА 

 
 Основна својства друштвеног система су сложеност, 
динамичност, стохастичност и хијерархичност. Сви друштвени 
системи су сложени. Њихова сложеност се огледа у постојању 
мноштва елемената, делова, подсистема, као и у њиховим 
многобројним везама, различитим нивоима, циљевима и 
приоритетима. Тако у друштву, често, постоји више територијално-
националних и велики број функционалних подсистема, делова и 
елемената. Сложеност се увећава и непрекидним кретањем друштва 
ка све вишој развијености. Наведено кретање система је управо 
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одраз његовог следећег својства – динамичности. Кретање система 
се одвија уз прилагођавање променама, као и рађање нових 
противречности које опет уводе нове промене. Противречности и 
прилагођавања постоје у сваком тренутку у разним деловима 
система. Тако се систем представља као динамичан организам. 
Упоредо са све већом развијеношћу, мора ићи и виша 
организованост друштвеног система, која ипак не може предвидети 
или предупредити и све случајне појаве које се дешавају у друштву 
као последице дејстава најразличитијих врста фактора. Зато се као 
карактеристика друштвеног система наводи и стохастичност.  
 Сви друштвени системи су хијерархијски устројени. Ова, 
посебно важна особина система подразумева више нивоа и циљева у 
њему. При томе, нижи циљеви су истовремено и средства остварења 
циљева на вишој степеници хијерархије. Хијерархичност 
истовремено значи и постојање доминације у систему (на пример, 
целине над деловима), односно ограничење акције делова на нижем 
нивоу. Заправо, систем не трпи превелику самосталност делова која 
га „растаче“ и води у дезинтеграцију. Понашање друштвеног 
система, дакле, не може бити збир понашања његових појединачних 
елемената, нити резултанта тих појединачних активности. Понашање 
система је под доминантним утицајем целине. Ово никако не значи  
да су делови система – подсистеми без одређене слободе акције. 
Управо оптималност у управљању друштвом подразумева и 
оптималан однос између аутономије делова и ограничења која им 
поставља целина. Изналажење ове мере је нарочито значајно за 
вишенационална друштва, када се нпр, границе територијално-
регионалних подсистема приближно поклапају са националним 
границама. 
 

2.2. ЕНТРОПИЈА И УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВЕНИМ 
СИСТЕМОМ 

 
 Осим описане четири главне особине, за друштвени систем је 
карактеристична и отвореност. Отвореност друштва се огледа у 
његовој повезаности са својим окружењем. Тим везама циркулишу 
између друштва и окружења бројна достигнућа на материјалном 
пољу и ван њега: материјална добра, људи, проналасци, ефекти, 
идеје. Другим речима каже се да између друштва и његовог 
окружења постоји размена материје, енергије и информација. Ова 
размена има за позитивну последицу смањење ентропије у 
друштвеном систему, тј. одржање и подизање организованости у 
друштву. Ентропија је појам у кибернетици, иначе преузет из 
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термодинамике где му се значење може интерпретирати на примеру 
изолованог система. Наиме, што је један систем више изолован и 
што су мање потенцијалне разлике међу његовим деловима, мање ће 
примати енергију споља и слабије ће функционисати. Ентропија у 
таквом систему расте. За њено смањење потребно је улагање 
енергије. 
 У кибернетици ентропија се може схватити као мера 
неорганизованости. Наиме, системи - укључујући друштвене, теже 
да из стања најмање пређу у стање највеће вероватноће. Најмање 
вероватан је ред, а највероватнији је неред, хаос. Пораст ентропије 
значи претварање реда у хаос. Зато је у систем потребно стално 
уносити енергију у циљу смањења ентропије, односно постизања 
„негентропије“.7 
 За систем - посебно за његов подсистем управљања, значајни 
су његова структура и функционисање. Структура система се 
схвата као мрежа веза међу његовим елементима. „Животност“ 
структуре се испољава функционисањем система, тј процесима кроз 
успостављене системске везе и елементе. Тим процесима се управља 
помоћу повратних спрега у систему, од којих се оне најважније за 
систем управљања називају кључним повратним спрегама. Систем 
управљања се сматра кључним (под)системом сваког система, према 
томе и друштвеног. 
 

2.3. СИСТЕМСКА НАЧЕЛА 
 
 Начела (принципи) опште теорије система се различито 
наводе од стране аутора. Осим различитости ставова аутора, разлике 
у формулисању системских начела су узроковане и посебностима 
примене опште теорије система у различитим подручјима науке. 
Када су у питању друштвене науке, издвајају се системска начела 
која одговарају првенствено друштвеним системима, како је то 
учињено у продужетку текста [5, 58.]. 
  1. Систем је скуп делова - подсистема који се налазе у 
интеракцији (ово је, истовремено и једна од најсажетијих 
дефиниција система). 
 2. Подсистеми морају имати битна својства система - у 
противном му не би припадали. 

                                                           
7
На сличан начин ентропију објашњава Славко Марјановић [6, 59-64.], као и сам 

Bertalanffy: „Али ентропија, као што смо већ чули, је мера неуређености“ [1, 42.].  
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  3. Услов опстанка друштвеног подсистема је његово 
хијерархијско устројство. Целина има примат над својим деловима; 
она је виши квалитет од простог збира делова.  
 4. Делови - подсистеми морају располагати и одређеном 
самосталношћу као условом прилагођавања система изненадним 
променама. 
  5. Односи елемената у систему функционишу на бази 
повратних спрега које подразумевају примену одређеног 
аутоматизма у функционисању система. 
  6. За друштвени систем сви подсистеми нису истог значаја. 
Најзначајнији су они који имају највећи број веза са осталим 
подсистемима и који су најдинамичнији у свом развоју, те су у стању 
да по основу своје динамичности и веза покрећу промене и у другим 
подсистемима. У друштву су такви подсистеми првенствено 
привреда и политички систем. 
  7. Сваки друштвени систем је отворен и део је ширег 
друштвеног система чији утицај трпи и на којег, такође, утиче.  
  И привреда припада категорији организационих, односно 
друштвених система. Наведена основна начела системске 
организације која важе за друштвене системе, својствена су, према 
томе и привредном систему.  

 
3. ПОВЕЗАНОСТ МЕНАЏМЕНТА И ОПШТЕ ТЕОРИЈЕ 

СИСТЕМА 
 
 Теоријска и практична повезаност менаџмента са општом 
теоријом система је врло значајна! Више је доказа за овакву тврдњу. 
 1. Реч „менаџмент“ је прихваћена, страна (енгл.) реч за 
управљање. Управљање, како је показано представља предмет 
науке кибернетике и њеног метода - опште теорије система, која се 
сматра и засебном науком. Дакле, постоји суштинска повезаност 
менаџмента као науке и праксе и, са друге стране, опште теорије 
система - преко самог (заједничког) предмета истраживања (области 
деловања). „Менаџмент предузећа или пословни менаџмент (енгл. 
business management) је дисциплина управљања предузећем“ [3, 2.]. 
 2. Менаџмент као социјална технологија и вештина да се 
послови обаве ангажовањем других, као и „зрела академска 
дисциплина“ [3, xii.], сасвим је блиска категорији друштвених наука, 
а оне управо представљају „науке о друштвеним системима“ [1, 
195.]. Према томе, начела која важе за системе уопште, важиће и за 
друштвене науке, тако и за менаџмент, односно стратегијски 
менаџмент. 
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 3. Менаџмент се спроводи у организацијама – оне 
представљају његову „инфраструктуру“ и главну последицу [3, 19]. 
Организације су, првенствено целине – системи. На њих се, према 
томе, односе принципи опште теорије система. Следи да менаџмент 
организација, тј. управљање њима, мора да се руководи и наведеним 
принципима опште теорије система. Штавише, то је услов одржања 
организације, односно успешности њеног менаџмента, било да су у 
питању компаније, разне друштвене организације или држава са 
бројним подсистемима. 
 4. У оквиру система – менаџмента, тј. управљања, лако се 
могу идентификовати главни и нижи подсистеми, зависно од 
критеријума класификације. На пример, као главним подсистемима 
система управљања предузећем могу се сматрати: подсистем 
управљања људским ресурсима, управљање материјалним 
ресурсима, управљање продајом, управљање логистиком и сл. У 
оквиру главног подсистема људских ресурса се могу издвојити нижи 
подсистеми (делови): управљање регрутовањем, управљање 
селекцијом, управљање развојем људских ресурса, управљање 
системом компензација и сл. 
 5. Изразита сличност појмова и/или њиховог значења је 
очигледна у областима менаџмента и опште теорије система. Осим 
образложеног појма „управљање“, постоји и низ других. Синергија 
у менаџменту истиче познату „законитост“ опште теорије система да 
„целина представља виши квалитет од збира својих делова“ 
(„2+2=5“; нпр, различите стратегијске пословне јединице 
синергијски делују на успех корпорације.). Окружење је изразито 
значајан појам у општој теорији система, као и у менаџменту. 
Посебно је наведени појам значајан за стратегијски менаџмент, који 
окружење посматра у динамичком смислу - наглашене 
променљивости и отежане предвидивости. Наведена главна својства 
система – сложеност, динамичност, стохастичност 
(непредвидивост) и хијерархијско устројство, као и отвореност 
система – односе се и на радну средину, као и окружење менаџмента. 
Исто важи и за појмове циљ, структура, функционисање, процес, 
повратна веза (спрега), ентропија. 
 Може се уочити да теорија система повезује организацију и 
менаџмент. Она представља концептуално широк оквир за 
прихватање свих до сада развијених менаџмент приступа [3, 43]. 
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4. ЛАТЕНТИФИКАЦИЈА ХИЈЕРАРХИЧНОСТИ 
(ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ГРАНИЦА СИСТЕМА) 

 
 Наравно, постоје и разлике између класичне (дакле од 
утемељивача постављене) опште теорије система и теорије 
савременог – посебно стратегијског, менаџмента. На пример, 
значајна је разлика по питању схватања активног елемента у 
систему. Под овим изразом су класици опште теорије система 
подразумевали „материјални предмет“ који делује у систему и 
његовом окружењу. – Познато је из садашње теорије менаџмента да 
су итекако активни елементи и нематеријалне природе – знање, 
идеје, информације, присност са купцима! Такође, развој опште 
теорије система је довео у питање и адекватност њеног кључног 
израза, саму реч „систем“. Наиме, овај термин је у дугом периоду 
истовремено означавао, како своје „сопство“, тако и свој нижи део – 
„подсистем“. Штавише, модерна теорија сматра овај поступак 
грешком самог оснивача опште теорије система, Берталанфија и 
предлаже увођење грчког израза „холон“ уместо речи „систем“! 
 Ипак, посебан значај опште теорије система испољава се у 
схватању, тј. теоријском објашњењу савременог односа 
организације и менаџмента! Тај однос је еволуирао од стања 
поклапања подручја деловања (граница, надлежности) организације 
и менаџмента, ка омогућеној неуједначености, тј. различитости 
њихових домена. Границе (организације) се не померају, већ 
превазилазе! При томе, долази до снажења „латералних веза“ 
између делова (подсистема), уз одређено „девалвирање“ принципа 
хијерархије. Тако систем „допире“ до граница простирања његових 
латералних, а не хијерархијских веза [3, 43], као и [2, 371]. 
 Примери оваквих непоклапања организационог и управног 
подручја и надлежности су бројни, од породице до државе. На 
пример, „правима детета“ је остварена латерална веза и заштита 
деце упливом шире друштвене заједнице у (неправилан) однос 
родитеља појединих породица. На сличан начин су заштићена права 
маргинализованих и мањинских, посебно националних група у 
друштву. На крају, такво превазилажење граница примењује се и у 
случају односа државних система (целина) и њихових делова. Дакле, 
државне и/или административне границе се не потискују (нарочито 
борбом, поготово оружаном), већ се превазилазе, уз очување система 
и са одређеним ограничењима. Такав случај приказан је на Слици 1.  
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Слика 1.: пример подсистема  
        у државном систему 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Извор: илустрација аутора. 
 

 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 Како би се одговорило на основно питање постављено у уводу 
овог чланка – о повезаности менаџмента и опште теорије система, у 
раду је укратко представљено оснивање и развој наведене теорије. 
Настала средином прошлог века - истовремено када и кибернетика, 
општа теорија система се убрзо показала као успешна научна и 
методолошка дисциплина, али и као начин схватања стварности, тј. 
начин мишљења. Универзалност њене примене – на свим пољима 
науке и праксе, објашњава се постојањем универзалних начела 
системности, дакле важећих у природи и друштву.  
 У раду су посебно представљена својства и начела 
друштвених система којима припада и привреда, као подсистем 
ширег, друштвеног система. Већ из назива самих својстава 
друштвених система – сложености, динамичности, стохастичности 
(непредвидивости), отворености и, посебно - хијерархијског 
устројства, сагледава се уска повезаност са теоријом и праксом 
менаџмента, која наведена својства пројектује на окружење, 
унутрашње и спољашње. Повезаност између наведене две области се 
показује још чвршћом преко општеважећих начела системности, 
укратко представљених кроз: првенство целине над деловима; 
потребом релативне слободе акције делова; значај хијерархије за 

 

                 1 

               2 

       4 

  3 

У државном систему (1) његов 
подсистем (2) тежи самостално-
сти до нивоа угрожавања целине. 
Али и део тог подсистема (3), као 
и његови мањи елементи (4) теже 
да се отцепе од „подсистема (2)“, 
тј. остану у „систему (1)“. 
Одрживо решење подразумева 
„преклапање“ појединих надле-
жности система (1) и подсистема 
(2) у подручјима (3) и (4). На 
њима се из система (1) могу, нпр, 
задржати надлежности здравства 
и образовања, а из подсистема (2) 
политичке и друге надлежности, 
до комуналних, с пажњом 
дозиране, уз пропорционалну 
заступљеност.   
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опстанак целине; различити значај подсистема с обзиром на ниво, 
динамичност и број веза; значај повратних спрега у систему и др. 
Такође, битна веза се установљава преко кључних појмова из теорија 
обе области: управљање, циљ, структура, функционисање, 
окружење (сложеност, непредвидивост, динамичност, 
хијерархичност, отвореност), синергија и сл. Тако је из наведеног 
представљања кључних начела опште теорије система у овом 
раду, изведен закључак о њиховој уграђености у теоријске 
поставке менаџмента, често и у његове кључне појмове! 
 Уочена је и јака повезаност наведене две области преко 
заједничког поља истраживања и деловања – подручја управљања. 
На основу утврђеног, могућ је следећи закључак о односу 
менаџмента и опште теорије система: док менаџмент представља 
теорију и праксу управљања, општа теорија система може бити 
оријентир за управљање и одржавање система у пракси. 
 Повезано посматрање и упоређивање принципа опште теорије 
система и (стратегијског) менаџмента може се сматрати веома 
важним за унапређење теорије и праксе менаџмента, укључујући и 
његову стратегијску фазу. Научна повезаност са општом теоријом 
система је очигледна у значајним делима теорије менаџмента и када 
се та веза експлицитно не истиче. У овом чланку је наведена 
повезаност искоришћена за теоријско - научно објашњење 
могуће одрживости политичко - државне стабилности, као 
предуслова економског развоја, тј. инвестиција и 
конкурентности. Општа теорија система, као наука, истовремено 
научни метод и систем мишљења је јасан, сређен, релативно 
једноставан, употпуњујући скуп знања неопходан менаџменту у 
свакодневном одржавању организације, али и у пројектовању њене 
будућности, тј у стратегијском менаџменту. – Наравно, релативна 
једноставност опште теорије система као научног метода, не би 
требало да створи опасност њеног олаког поимања као универзалног 
и свемоћног инструмента. У том погледу су пожељна истраживања 
која би уочену повезаност сазнајно продубила, у смислу откривања 
чвршћих узрочно - последичних веза теорије и праксе 
(стратегијског) менаџмента и опште теорије система.  
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Сажетак: Чињеница да се сменљивост производа и технологије одвија брзином 
убрзања, налаже потребу изучавања периода животног циклуса или тржишне 
способности производа и периода конкурентне способности доминантне 
технологије. Брзе промене у технологији, које имају за резултат константно и 
фреквентно побољшање у постојећим производима и услугама, наметнуле су као 
императивно понашање организационим системима потребу идентификације 
праваца промена у пословању и у окружењу. У раду истражујемо основне 
функције технолошког предвиђања у функцији помоћи доносиоцима одлука, 
изазваних у организацији или у окружењу, да боље и извесније сагледају 
будућност. Када је у питању планирање, његов квалитет не зависи од степена 
детаљности разраде појединих сегмената или фактора развоја, већ од тога у 
којој су мери уочени и сагледани кључни трендови и детерминанте развоја. Када 
је стопа технолошке промене спорија, опасност од технолошког изненадења је 
мања и обрнуто. У предвиђању будућности, нарочито развоја нових технологија, 
већа пажња се мора поклонити неоткривеном, него постојећем. То важи и за 
производе, појаве, технику и процесе. Када технолошка промена већ наступи онда 
организације које нису антиципирале будућност увек реагују еx пост. Изненађења 
су увек присутна. Предвиђањем будућности реагује се у ствари пре чињенице и 
тада је на стопу технолошких промена могуће адекватно технолошки и развојно 
реаговати одговарајућим развојним одлукама. Успех у будућности зависиће од 
степена адекватне адаптације на промене. Брзе и радикалне промене у 
технологији имају за резултат константно и фреквентно побољшање у 
производима и услугама, јер ниво техничко-технолошке савремености долази 
нарочито до изражаја у квалитету и употребним својствима производа. Нужна 
равнотежа између истраживања и развоја постиже се технолошким 
предвиђањем с једне стране и тржишним с друге стране. Технолошким 
предвиђањем интегришу се извори иновативних идеја и резултати 
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истраживачко-развојне активности у реално стање ствари кроз процес 
планирања. 
Кључне речи: технологија, технички, производ, услуга, конкуренција, планирање, 
развој. 
 
Abstract: The fact that removability of products and technologies is developing at speed 
of acceleration, it requires a need for studying life cycle periods or products market 
capacities and period of competitions ability of dominant technology. Fast changes in 
technology, that have constant and frequent improvment as a result in existing products 
and services, have imposed need for identification of direction of change in business and 
surrounding as an imperative behavior in an organizational system. In the work we 
research basic functions of technological prediction in function of helping decision 
makers, caused in organization or in surrounding, to take a look at future more 
precisevly. When it comes to planning, its quality doesn’t depend on level of detailed 
development of individual segments or factors of development,  but on the extent to 
which trends and determinants of development are studied and analyzed. When the rate 
of technological change is slower, the risk of technological surprise is lower and vice 
versa. In predicting of future, especially in development of new technologies, greater 
attention must be shown toward undiscovered, rather then existing. Same goes for the 
products, appearances, technics and process’. When technological change occurs 
organizations that have not anticipated future, always react ex post. Surprises are 
always present. By predicting the future we react before facts, and then it is possible to 
adecvately technologically and developmentally react by necessary developing decisions 
upon the rate of technological changes. Quick and radical changes in technology have 
for the result constant and frequent improvment in products and services, because the 
level of technical and technological modernity comes to an expression with quality and 
service properties of the product. Necessary balance between research and development 
is achieved by technological forecast on one side and market on the other. With 
technological forecasting sources of innovative ideas and results of research and 
development activity are integrated in real state of matter through process of planning. 
Key words: technology, technical, product, service, competition, planning, development. 
 

УВОД 
 

 У будућности успех ће  зависити од степена адекватне 
адаптације на промене. Техно-економска генеративност основне 
технолошке опреме данас се све више скраћује, што доводи до брзе 
сменљивости производа и технологије. Истраживања показују да се 
животни век опреме све више скраћује и износи од 6 до 8 година а у 
тзв младим нетрадиционалним гранама као што су авионска и 
ракетна индустрија, електронска - посебно електромашиноградња, 
индустија мерних инструмената, фармацеутска, хемијска, пословна и 
забавна електроника, тај период се спушта на време од 3 до 5 година. 
Брзе промене у технологији, које имају за резултат константно и 
фреквентно побољшање у постојећим производима и услугама, 
наметнуле су као императивно понашање организационим 
системима, потребу идентификације праваца промена у пословању и 
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у окружењу. Сведоци смо  чињенице да се време од идеје или 
проналаска до инплементације све више скраћује.4 Када технолошка 
промена већ наступи онда организације које нису антиципирале 
будућност увек реагују еx пост. Изненађења су увек присутна. 
Предвиђањем будућности реагује се у ствари пре чињенице и тада је 
на стопу технолошких промена могуће адекватно технолошки и 
развојно реаговати одговарајућим развојним одлукама. Брзе и 
радикалне промене у технологији имају за резултат константно и 
фреквентно побољшање у производима и услугама, јер ниво 
техничко-технолошке савремености долази нарочито до изражаја у 
квалитету и употребним својствима производа. 
 Према ставовима Џемса Брајта,5 технолошко прогнозирање се 
може корисно употребити за следеће сврхе нарочито у индустрији: 
• Користи у планирању програма истраживања - потребног обима 

и смера научних квалификација; 
• Усмерава   програм   инжењеринга   ка   коришћењу   нових   

технологија   и прилагођавању новим технолошким захтевима; 
• Идентификовање подручја где ће бити потребно побољшање 

производа и откривање потреба за новим производима; 
• Утврђивање стандарда квантитативних перформанси за нове 

производе, процесе и материјале; 
• Помаже да се утврди динамика нове технологије; 
• Помаже идентификацији економског потенцијала и утицаја 

технолошког процеса; 
• Усмерава технолошко планирање у његовом доприносу 

дугорочном стратешком планирању предузећа; 
• Помаже да се идентификују главне могућности и претње у 

технолошком окружењу; 
• Идентификовање друштвеног утицаја технолошког прогреса на 

запосленост, квалификације, образовне потребе итд.; 
• Идентификовање могућег развоја политичких догађаја који могу 

бити изазвани технолошким унапређењима. 
 Нужна равнотежа између истраживања и развоја постиже се 
технолошким предвиђањем с једне стране и тржишним с друге 
стране. Технолошким предвиђањем интегришу се извори 
иновативних идеја и резултати истраживачко-развојне активности у 

                                                 
4
Примера ради за фотогравију је било потребно 112 година, за радио 53, за 
телевизију 12 , за радар 6 година итд., али је фирми Bell Teephon за мазер (уређај 
који омогућава хиљаду пута брже успостављање веза) од  идеје до масовне 
примене било потребно само недељу дана. 
5 Bright J.R. Can We Forecast Technologv? Industnal Research, March 1968. str. 56. 
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реално стање ствари кроз процес планирања. Са технолошког 
аспекта појава нових производа може бити резултат открића неког 
досада непознатог својства или одговор на идентификоване захтеве 
тржишта. На тржишним прогнозама је да остваре процес 
идентификације потенцијално нових производа или њихових нових 
карактеристичних својстава и оних технолошких иновација, које, 
мада изводљиве, не могу допринети економичној производњи и 
продаји. Прогнозирање будуће куповно способне тражње јавља се 
као компликован посао који са собом носи ризик и неизвесност, али 
је исто тако важна способност предвиђања стопе дифузије производа 
или технологије.  
 Повећани интерес за трансфером технологије, по правилу 
доводи до смањења времена дифузије иновације. Ово време се 
смањује по принципу логаритамске скале. Због тога и постоји тежња 
произвођача да буду први на тржишту са новим производом, а већ 
смо напоменули да квалитет и употребна својства производа долазе 
нарочито до изражаја кроз ниво технологичности (научности, 
савремености) основне технолошке опреме. 
 

1. ЗНАЧАЈ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
  
 Нове технологије у производњи и услугама привлаче посебну 
пажњу, што је последица високе стопе појављивања технологија које 
повећавају продуктивност и које су развијене од стране институција 
за истраживање и развој. Брз темпо развоја нових технологија 
створио је различите менаџмент проблеме у многим компанијама. 
Муррин

6  наглашава потребу убрзавања имплементације нових  
производних технологија. 
 Нове технологије припадају пројектном менаџменту, који 
представља процес управљања, алоцирања и временског 
распоређивања ресурса да би се на ефикасан и експедитиван начин 
постигао дати циљ.7 Тај циљ подразумева остваривање 
одговарајућих резултата који могу бити у изразу времена, трошкова 
или техничког резултата, који често настаје као последица примене 
нове технологије. Претпоставка за постизање одговарајућих 
резултата јесте примена проверених менаџмент приступа. Ма колико 
добра била нова технологија, за њено усвајање, спровођење и 
управљање њом неопходно је људско деловање. Та чињеница 

                                                 
6 Murrin T."Comerce Deputzy: U.S. isn" Automating Quick Enough" Industrial 
Engineering 21(10)oktobar 1989 str.7. 
7Badiru A.B. Project Management in Manufactunng and High Technological 
Operations.New York:}ohn Wiley,1988. 
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упућује на значај пројектног менаџмента. Примена његових техника 
је широко распрострањена. Оне се користе у многим делатностима 
као што су: грађевинарство, банкарство, маркетинг, здравство, 
трговина, транспорт, истраживање и развој, образовање, правосуђе, 
јавне службе, индустријска производња и др.8 
 Највећи проблем са којим се данас суочава велики број 
менаџера у индустрији јесте константно опадање конкурентности 
њихових компанија, како на домаћем, тако и на иностраном 
тржишту а то значи и опадање њиховог тржишног учешћа. Основни 
узрок тог опадања јесте постепено настајање технолошког "гап"-а у 
производњи. Поред тога присутно је и лагано опадање технолошке 
заснованости производње. Од кључног значаја за поновно стицање 
конкурентности, у већини производних делатности јесу квалитет и 
продуктивност, као и благовремено изношење нових производа на 
тржисте. Да би се постигли ови атрибути, компјутерски интегрисана 
производња показује се основном технологијом. Нова технологија 
може бити успешно имплементирана само ако се посматра као 
систем, чије се различите компоненте вреднују унутар интегрисаног 
управљачког оквира, који у суштини представља фоцус пројектног 
менаџмента. 
 Прецизно процењивање нове технологије је од посебног 
значаја за њену успешну имплементацију. Последњих година 
појавио се велики број различитих нових технологија. У литератури, 
велика пажња посвећује се здруженој технологији, целуларној 
производњи, вештачкој интелигенцији итд. Међутим, велики 
истраживачки напори мораће бити уложени да би се решили 
проблеми њихове примене. Од посебног је значаја разматрање 
специфичних карактеристика сваке нове технологије пре доношења 
одлуке о усвајању. Да би усвајање нове технологије било оправдано 
треба узети у обзир читав низ фактора а не само појединачне 
вредности. 
 Неке од најважнијих карактеристика једне технологије су: 
унапређење продуктивности, побољшање квалитета, смањење 
трошкова производње, флексибилност, поузданост и сигурност. 
Приликом доношења одлуке о усвајању нове технологије, морају се 
проценити опште карактеристике сваке појединачне технологије, да 
би се обезбедила техничка и економска оправданост њене примене. 

                                                 
8
Тодосијевић Р. "Управљање пројектима усвајања и имплементације нове 
тцхнологијц", Међународни научни скуп, " Нове технологије..., Факултет заштите 
на раду, Ниш, 1998 г. стр. 1. 
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На самом почетку, како наводи Allmendinger9 морају се дефинисати 
циљеви који се желе постићи увођењем нове технологије. Ово пак 
имплицира упоређивање циљева појединих делова предузећа са 
општим организационим циљевима, нарочито када су у питању 
наредна наведена подручја, која указују на потребу примене нових 
технологија да би се постигла глобална конкурентност.10 

• Тржишна позиција. Анализа тржишне позиције подразумева 
анализу тржишних трошкова понуђених производа, прогнозе 
понашања конкуренције, као и прогнозе тржишног учешћа; 

• Развојни потенцијал. Овде подразумевамо анализу 
дугорочних и краткорочних очекивања, будућу 
конкурентност, као и анализу величине и снаге конкурената; 

• Допринос купцима. Потенцијална технологија прогнозира се и 
са аспекта директних и индиректних користи које се 
обезбеђују купцу. То обухвата цену производа у односу на 
његову вредност, квалитет производа, поузданост и услуге и 
друге подобности купцу; 

• Профитабилност. Анализирамо утицај нове технологије на 
профитабилност. Разматрамо учинак теххологије у 
прошлости, предност нове технологије у односу на 
традиционалну, у смислу повећања добити као и висину 
остварене новостворене вредности применом нове 
технологије; 

• Ток готовине и анализа трошкова. Вршимо уобичајену 
финансијску анализу са одговарајућим модификацијама које 
се односе на покриће фиксних и варијабилних трошкова, 
трошкова застаревања, трошкове одржавања и инсталирања, 
трошкове закупа и одржавања просторија, трошкове 
инвестиција, приход од инвестиција, пореске обавезе, 
трошкове капитала и трошкове паралелних пројеката; 

• Искоришћеност ресурса. Искоришћеност ресурса (радне 
снаге и капитала) у пре- и пост - технолошким фазама 
оцењујемо на основу материјалних инпута и тока оутпута, где 
анализирамо однос вредности опреме према повећању 
продуктивности, као и инпуте које захтева технологија, 

                                                 
9 Allmendinger G. "Manaagemcnt Goals for Manufacturing Technology", 
Manufacturing Engineering No 5, 1985 g. str 83-84. 
10 Тодосијевић Лазовић С. (2010) Нови производни програми, раст производне 
способности и економска ефикасност предузећа, докторска дисертација, 
Универтзитет Нови Сад , стр 242. 
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очекивани оутпут, упосленост техничког и нетехничког 
особља; 

• Изложеност ризику. Приликом усвајања нове технологије 
неизвесност је увек присутна и она је апсолутна, док се ризик 
може оцењивати са аспекта мере која се може контролисати и 
која се као таква може да планира. Фактор неизвесност мора 
бити пак прогнозиран (процењен) када су у питању почетна 
улагања, као и приход од инвестиција, време повраћаја и 
постојаност технологије; 

• Ефективност производа. Код производа нове технологије 
оцењујемо његову функционалност, трајност и изглед; 

• Организациона продуктивност. Нова технологија треба да 
допринесе повећању организационе продуктивности. То 
потврђује анализа времена испоруке, стопа шкарта, 
искоришћеност радног времена запослених, степен 
обучености кадрова и анализа циклуса од дизајнирања до 
производње. 

 Пројектним менаџментом обједињујемо све ове елементе и 
стављамо их у однос са организационим циљевима које треба 
остварити. 
 

2. ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА ТЕХНОЛОГИЈЕ 
  
 Планирање ћемо посматрати као процес утврђивања правца 
деловања организације унутар постојећег окружења, како би се 
постигао установљени циљ. 
 Приликом усвајања и примене нове технологије од процеса 
планирања се захтева да:11 

• минимизира ефекте технолошке неизвесности; 
• дефинише технолошке циљеве и захтеве; 
• обезбеди основе за праћење напредовања пројекта; 
• утврди критеријуме за процену технолошких перформанси; 
• дефинише кадровске одговорности. 

  
 Да би један план могао бити реализован, неопходно је 
разумевање циља и сврхе нове технологије. У суштини, како ће нова 
технологија допринети остваривању организационих циљева, зависи 
од њених предности и недостатака. У наставку навешћемо 
активности и покушати да их укратко образложимо, које су 

                                                 
11 Тодосијевић Лазовић С. (2000) Прогнозирање трошкова у пројектима развоја 
новог роизвода, магистарски рад, Економски факултет Суботица.Стр. 46 
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неопходне за ефикасно технолошко планирање и које морају бити 
узете у обзир: 

• Технолошки преглед. Наиме, потребно је специфицирати 
циљеве, сврху и значај нове технологије за мисију предузећа. 
Најважније ставке, са описом сваке од њих требало би да буду 
документоване. Поред тога прегледом би требало дефинисати 
организациону структуру које ће бити примењена у пројекту; 

• Технолошки циљ. Свеукупни технолошки циљ треба 
посматрати као комбинацију подциљева, односно потребан је 
детаљан опис општег циља који желимо постићи применом 
нове технологије. Сваки од подциљева треба да буде 
прецизиран у зависности од значаја као и од утицаја на 
свеукупни циљ пројекта. Исто тако потребно је дефинисати 
активности које треба предузети да би се утврђени циљ 
остварио; 

• Стратешко планирање. Њиме дефинишемо сврху нове 
технологије у дугорочном смислу и настојимо да 
специфицирамо њен животни век.12 Врло често се догађа да 
се животни век технологије продужава преко границе 
корисности. Ако се век трајања технологије одреди у фази 
планирања, њена замена у одговарајућем времену биће мање 
трауматична; 

• Технолошка политика. Њоме дефинишемо опште смернице за 
акције запослених, као И управљачке одлуке у вези са 
усвајањем и имплементацијом нове технологије. Она 
назначава како ће пројект бити извршен. На пример, 
наредбодавни ланац и ток информација утврђују се 
политиком. Уколико политика није прецизно дефинисана 
јавља се могућност да имплементација нове технологије буде 
некохерентна и конфликтна; 

• Технолошке процедуре. Под њима подразумевамо прецизно 
одредене методе које кореспондирају са дефинисаном 
технолошком политиком; 

• Технолошки ресурси. Циљеви пројекта остварују се применом 
ресурса у складу са функционалним захтевима. Под 
ресурсима, у контексту управљања пројектима, 
подразумевамо људе и опрему који имају карактеристику 
дефицитарности. Врло често се догађа да су људи, потребни 
за рад на одређеном задатку, већ ангажовани на неком другом 

                                                 
12 Cleland D.I. Project Management: Strategic Design and Implementation. New 
YorkTAB Books,. 1990 
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пројекту или да је кључни део опреме под контролом 
некооперативног сектора. Ресурси потребни за пројекат 
имплементације нове технологије се дефинишу. 
Идентификујемо расположиве, као и оне које је потребно 
набавити. Такође је потребно да специфицирамо временски 
оквир њихове расположивости. Ставке, као што су 
регрутовање кадрова и техничка обука морају бити назначене 
у раним фазама пројекта; 

• Технолошки буџет. Технологија не може бити набављена без 
одговарајућег буџета. Трошкови који ће нарочито утицати на 
технолошко буџетирање били би: фиксни трошкови, 
трошкови пословања, трошкови одржавања, директни и 
индиректни трошкови и режијски трошкови. Произилази да 
сви ови трошкови опредељују оптималну технологију за једну 
организацију. Таква технологија моћи ће пак да изађе у сусрет 
организационим циљевима; 

• Оперативне карактеристике. Овде је потребно да дамо 
одговоре на следећа питања: Које инпуте технологија 
захтева? Који су очекивани оутпути? Како ће бити мерено и 
оцењивано функционисање технологије? Да ли је радно 
окружење одговарајуће, имајући у виду физичку 
конфигурацију технологије? На који начин се врши 
одржавање технологије? Каква је инфраструктура потребна да 
подржи технологију? итд. 

• Анализа трошкови-користи. Код увођења било које 
технологије, доња граница одређује се с обзиром на профит, 
добит и/или учинак. Потребно је да анализирамо однос 
трошкова имплементације технологије према добити. Да ли 
постојећа технологија може да задовољи потребе на 
економичнији начин? Уколико потребе упућују на набавку 
нове технологије, при доношењу таквих економских одлука 
треба узети у обзир опште околности.13  

• Мере технолошког учинка. Када је у питању технолошки 
учинак, потребно је поставити стандарде за сваку понуђену 
нову технологију. Стандарди представљају мерило у односу 
на које се може пратити напредак у процесу имплементације 
нове технологије. Методе којима се анализира учинак треба 

                                                 
13Badim A.B. Project Management in the Adoption and Implementation of New 
Technologies, Quorum Books,Westport, Connecticut - London, 1993, str. 172. 
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да буду дефинисане да би се избегле двосмислености у 
процесу праћења и извештавања. 

• Технолошка организација. Организациона структура служи 
као координациони модел у пројекту технолошке 
имплементације. Технолошка организација подразумева 
организовање технолошког особља у односу на постављене 
дужности, утврђене одговорности и жељене интеракције. 

• Технолошки рашчлањена структура рада. Пројекат 
имплементације нове технологије може бити рашчлањен на 
неколико основних функционалних компоненти. 
Рашчлањавање омогућава ефикаснију и логичну анализу 
елемената и активности које чине један пројекат 
имплементације нове технологије. Рашчлањена структура 
рада показује хијерархију основних задатака омогућавајући 
примену концепата "подели и усвоји". Процес планирања и 
контроле се, у глобалу посматрано, знатно унапређује 
коришћењем рашчлањене структуре рада. Велики пројекти се 
могу поделити на мање "подпројекте" у оквиру којих се врши 
подела на мање радне групе и елементе. Положај сваког 
елемента у хијерархији одређује се идентификовањем нивоа. 
Хијерархијски распоређени нивои обезбеђују прецизније 
дефинисање радних задатака. Сложеност пројекта и жељени 
ниво контроле одређују број нивоа у рашчлањеној структури 
рада. 
 

Слика 1.: Однос трошкова имплементације технологије према 
добити 
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• Потенцијални технолошки проблеми. Увођењем нове 
технологије организација се сусреће са новим и неочекиваним 
проблемима. Због тога је неопходно испланирати деловање у 
непредвиђеним ситуацијама. То подразумева формулисање 
планова у којима су описани начини решавања изненадних 
проблема као што су: технички недостаци, софтверски вируси, 
кадровски проблеми, кварови опреме, људске грешке, недостатак 
информација и несигурност при доношењу одлука; 

• Потенцијална набавка технологије. Стицање технологије је 
процес стварног прибављања и спровођења нове технологије. 
Набавка укључује куповину и физичке и нематеријалне активе. 
Процес набавке односи се на следеће компоненте: 

• Hardware. Анализирамо физичке компоненте технологије. 
Поставља се питање у вези са величином, тежином, сигурносним 
карактеристикама, потребним простором и ергономијом; 

• Software. Анализа софтверских компоненти обухавата 
програмску шифру, кориснички интерфејс, као и операционе 
карактеристике рачунарских software-a који подразумевају дату 
технологију;  

• Избор положаја и инсталација. Физичке компоненте нове 
технологије морају се постравити на одговарајуће и приступачно 
место. Инфраструктура окружења треба да буде у складу са 
новом технологијом.  

 Посебно се у организацијама намеће проблем дефинисања 
стратегије замене технологије. Имплементација нове технологије 
може бити остварена на неколико начина, од којих су неки 
погоднији када су у питању одређене технологије. Стратегије замене 
које се најчешће користе биле би: 
• Паралелна замена. Стара и нова технологија користе се 

истовремено, све док се не утврди да је нова технологија 
задовољавајућа; 

• Директна замена. Стара технологија се уклања и уводи се нова. 
Ова стратегија се препоручује само у случају да истовремено 
коришћење обе технологије није изводљиво, било због 
некомпатибилности, било због трошкова; 

• Фазна замена. Постепено се уводе поједини модули нове 
технологије коришћењем било паралелне, било директне замене; 

• Пилот замена. Нова технологија се уводи у потпуности али као 
пилот модел у одабраном сектору.  
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 Нову технологију треба оцењивати тек када почне стабилно 
да функционише.14 На тај начин избегава се субјективност у процени 
која може бити присутна у прелазном периоду као последица 
забринутости запослених, недостатка искуства, отпора према 
променама. Нови систем требали би смо оцењивати у складу са 
следећим критеријумима:  

• квалитет и продуктивност;  
• осетљивост на грешке у подацима;  
• ниво искоришћености;  
• брзина реаговања;  
• ефективност; итд. 

 Успешна замена технологије захтева усаглашен приступ који 
обједињује конвенционалне технике планирања и контроле и 
менаџмент стратегије. С обзиром да користимо комбинацију 
организационих и људских фактора, успешност пројекта условљена 
је ефикасношћу комуникације, координације и кооперације. Модел 
три-К (комуникација, координација, кооперација) олакшава 
систематско планирање, организовање, временско програмирање и 
контролу пројекта. 
 Многе нове технологије, тек што "изађу" из истраживачких 
лабораторија и имају карактеристику новог производа, тешко могу 
бити имплементиране уколико изостане одговарајућа комуникација. 
Постоје различита схватања и контроверзе у вези са њиховим 
потенцијалним дејством, тако да њихова имплементација покреће 
бројна питања унутар и изван организације. Увек ће бити присутна 
бојазан од тога какве ће последице произвести процес увођења нове 
технологије. Због тога је потребно да сви они на које се пројект 
имплементације нове технологије односи буду информисани на 
самом почетку о следећем: 

• Природа, сврха и дејство пројекта; 
• Који су ресурси потребни и који су расположиви за потребе 

пројекта; 
• Ко је задужен за пројекат; 
• Због чега је потребан пројекат; 
• Које ће бити директне и индиректне користи од пројекта; 
• Начин реализације пројекта, допринос запослених и спољни 

утицаји и доприноси; 
• Последице у случају неуспеха пројекта; 

                                                 
14 Тодосијевић Р. (2010) Стратегијски менаџмент, Економски факултет Суботица, 
Том II. Стр.262. 
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 Да би се обезбедила подршка запослених, широка 
комуникација је од посебног значаја. Потребна је синхронизација 
напора да се информишу сви они који су у вези са пројектом. 
Комуникациони канали треба да буду отворени кроз читав процес и 
период реализације пројекта. На следећој слици  приказаћемо 
комуникациону матрицу. 
 

Слика 2.: Комуникациона матрица
15 

 

 
  
 Поред тога што је потребно да буду информисани, између 
запослених је потребно обезбедити и адекватну сарадњу. 
Пријављивање запослених за рад на пројекту не обезбеђује 
аутоматски и њихову пуну сарадњу. Нова технологија, као нови 
производ, мора бити "продата" како менаџменту организације, тако 
исто и запосленима. Структурални приступ омогућава да се 
идентификују и објасне запосленима следеће појединости: 

• Који заједнички напори се захтевају? 
• Колики је временски оквир? 
• Од каквог је значаја међусобна сарадња за пројекат? 
• Које су организационе користи од сарадње? 
• Које су последице недостатка сарадње ? 
• Приступ усвајању и имплементацији нове технологије са 

аспекта пројектног менаџмента помаже да се разреше 
конфликти, јер даје објашњења на следећа питања: 

• Шта се очекује од нове технологије? 
• Које су сличности између постојеће и нове технологије? 
• Које су разлике између постојеће и нове технологије? 

                                                 
15 Badiru A.B. Project Management Tools for Engineering and Management 
Professionals. Norcross, GA: Industrial Engineering&Management Press, 1991.str.176 
 



574 

• Расположивост техничког особља да подржи нову 
технологију? 

• Менаџмент подршка новој технологији? 
• Где и када ће нова технологија бити коришћена? 
• Ко ће користити нову технологију? 

 Поред комуникације и кооперације, координација се јавља 
као трећи важан елемент модела три-К. Координацију ћемо у овом 
раду посматрати кроз: 
• Потребе за радном снагом. Обично је веома тешко 

квантификовати потребе за рандом снагом, због променљивости 
датих циљева, компетентности запослених, недостатка искуства 
и различитих технолошких ограничења. Захтеви за радном 
снагом треба да буду условљени практичном изводљивошћу 
пројекта, јер се на тај начин обезбеђује кредибилитет и подршка 
за уложени напор. Такође треба размотрити и питање обуке 
радне снаге, јер за многе нове технологије не постоји 
квалификована радна снага. 

• Потребе за опремом. Неопходно је направити списак опреме која 
је потребна да подржи технологију, како оне која је већ 
расположива, тако и оне коју треба набавити. На тај начин 
руководиоци пројектом могу да оцене организационе могућности 
за имплементацију нове технологије. Детаљна документација о 
опреми значајно доприноси остваривању сарадње менаџмента и 
запослених. 

• Временске захтеве. Због недостатака претходног искуства 
прецизно одређивање временских рокова за имплементацију 
може бити неизводљиво. Динамичност нове технологије такоде 
отежава процену рокова. Неизвесно утврђивање крајњег рока за 
завршетак пројекта, ствара могућност за критиковање уколико 
тај рок не би био испоштован. Исто тако, потребно је утврдити 
временски оквир у коме ће бити извршена замена технологије. 
Правило је да свака стратегија треба да узме у обзир и временске 
захтеве. 

 Након успостављања комуникације и међусобне сарадње 
следи усаглашавање напора пројектног тима. Координација 
олакшава рад на пројекту. Матрица функцијске одговорности може 
бити од велике користи и помоћи у овој фази. Она се састоји од 
колона, од којих свака представља одредену функцију у предузећу и 
редова који представљају одређене активности у вези са пројектом. 
У поља унутар матрице уписани су кодови (слова) која показују ко је 
за шта одговоран. Приказана на следећој слици, матрица помаже да 
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се избегну пропусти када су у питању кључне функције и 
одговорности. 
 Матрица треба да показује следеће: 

• Ко шта ради? 
• Ко је одговоран и за које резултате? 
• Какав интерфаце? 
• Ко је дужан кога да извештава и о чему? 
• Чије је одобрење за шта потребно? 
• Каква и чија подршка је потребна и за које функције? 

 
Слика 3.: Табела функционалних одговорности16 

 
 

3. УПРАВЉАЊЕ ПРЕНОСОМ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
  
 Пренос технологије може бити остварен на више начина. 
Пројектни менаџмент обезбеђује средства која омогућавају сигуран 
пренос технологије. У овом раду представићемо три начина преноса 
технологије која илуструју стратегије за пренос технолошког 
производа из тачке "А" - извор технологије до тачке "Б" - примена и 

                                                 
16Badiru A.B. Project Management Tools for Engineering and Management 
Professionals. Norcross, GA: IndustrialEngineering&Management Press, 1991. str.178 
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амортизација технологије. Природу и оперативне детаље преноса 
технологије описаћемо у главним цртама.  
 

3.1. ПРЕНОС ГОТОВИХ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОИЗВОДА 
  
 У потпуности развијен технолошки производ преносимо од 
извора до циља. Развој производа није у потпуности извршен у тачки 
примања, ипак информације о функционисању производа враћају се 
до извора, тако да се потребна побољшања производа могу 
спровести. Прималац технологије генерише информације о 
производу које омогућавају даља побољшања у извору технологије. 
 

3.2. ПРЕНОС ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕДУРА И СМЕРНИЦА 
  
 Процедуре и смернице преносе се од извора до циља. 
Технолошке процедуре спроводе се локално за сврху производње 
жељених производа и услуга. Коришћење локалних сировина и 
радне снаге подстиче локалну производњу и спречава економске 
миграције. На тај начин имплементација технологије може створити 
нове радне процедуре које могу побољшати првобитну технологију. 
Из оваквог симбиотичког, кружног аранжмана , обе организације, и 
она која преноси у смислу да даје и она која прима технологију, 
извлаче корист. 
 

3.3. ПРЕНОС ТЕХНОЛОШКИХ КОНЦЕПАТА, ТЕОРИЈА И 
ИДЕЈА 

  
 Основни концепти, теорије и идеје у позадини дате 
технологије преносе се а затим усавршавају и модификују или 
прилагођавају у складу са локалним ограничењима у циљу стварања 
нових технолошких производа. Локалне промене и побољшања могу 
да створе идентичну технологију, нову сродну технологију, или нови 
сет технолошких концепата, теорија и идеја. Сви ови производи, 
могу бити пренети назад у првобитни извор.  
 

3.4. СИСТЕМИ ТЕХНОЛОШКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 
  
 Полазећи од растуће дефицитарности ресурса, потребно је 
посебну пажњу поклонити заједничком коришћењу физичке опреме, 
постројења, техничких информација или идеја. Технолошка 
интеграције се данас показује основном тежњом, јер олакшава 
расподелу лимитираних ресурса. Она такође омогућава 
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усаглашавање техничких и управљачких напора да се повећа 
ефикасност организационих функција, умање трошкови, побољша 
продуктивност, повећа степен искоришћености ресурса и др. 
 Технолошка интеграција омогућава остваривање циљева уз 
минимална улагања времена и средстава. Можда ће се показати 
потребним извршити прилагођавање функција како би се омогућила 
таква расподела ресурса и развој нових политика које би биле 
прилагођене производној интеграцији, што би довело до 
изједначавања управљачких одговорности. Интеграција може да се 
односи и на хардwаре-ске и на софтwаре-ске компоненте једне 
организације. 
 Значајнији фактори који се односе на технолошку 
интеграцију могли би бити:17 

• Јединствене карактеристике сваке компоненте технологије; 
• Релативне предности сваке компоненте технологије; 
• Како се компоненте технологија међусобно допуњавају; 
• Физички интерфаце и интерфаце података; 
• Интерни и екстерни фактори; 
• Како ће се мерити функционисање интегрисаног система? 

 
3.5. МАТРИЧНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

  
 Матрична организација се јавља као врло популарна 
пројектна структура која олакшава расподелу ресурса и интеграцију 
система. Позната као вишеструка управљачка организација, она је 
нарочито подесна за имплементацију технологије, јер се њоме 
обезбеђује и вертикални и хоризонтални ток информација. Пројекти 
технолошке имплементације захтевају интеграцију специјализованих 
знања из различитих функцијских подручја. У матричној 
организацији поједини пројекти деле међусобно и физичке ресурсе и 
управљачке вештине. Матричну организацију је пожељно користити 
када постоји вишеструка управљачка одговорност за пословну 
функцију. Обично има два наредбодавна ланца: хоризонтални и 
вертикални. Вертикални ланац односи се на функције а 
хоризонтални на пројекте. Линија пројекта у матрици је привременог 
карактера, јер долази до сменљивости пројеката, док је функцијска 
линија трајног карактера. Матрична организација може бити 
динамична и статична у зависности од сценарија пројекта. Матричну 

                                                 
17
Тодосијевић Лазовић С. (2000) Прогнозирање трошкова у пројектима развоја 

новог роизвода, магистарски рад, Економски факултет Суботица. Стр. 55. 
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организацију истичемо, јер има неколико предности које се могу 
истаћи као:18 

• Консолидација циљева. Циљеви су заједнички подељени и 
прослеђени у више сектора; 

• Ефикасно коришћење ресурса. Алокација ресурса је више 
артикулисана. Радна снага и опрема расподељују се међу 
секторима у циљу повећања нивоа искоришћености; 

• Бољи проток информација. Када сектори међусобно сарађују, 
а не такмиче се , постоји бољи проток информација; 

• Контакти  међу функцијама. Заједничка  одговорност  за  
пројекте  ствара атмосферу усаглашености и ефикасног 
међуделовања. 

 Концепти пројектног менаџмента могу бити од помоћи у 
процесу планирања, усвајања и имплементације нове технологије. 
Технике пројектног менаџмента показале су се успешним када су у 
питању конвенционални пројекти, а данас се користе и у другим 
подручјима. Ови управљачки алати могу бити од велике користи 
доносиоцима одлука. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 Активности, које у оквиру једног усмераваног процеса на 
развијању нових или искористивих производа, поступака или 
технологије, систематски теже решавању одређених природно 
научно-техничких проблема, означаваћемо их као развојне 
активности. Развојне намере се у литератури класификују са 
најразличитијих становишта. Разлике постоје када је у питању 
технички предмет истраживања. Развијање производа има за циљ 
добијање нових или побољшаних производа, док је предмет 
истраживања развоја поступака – поступак технологије производње. 
У пракси није баш могућа строга подела по овим категоријама, 
будући да нови производни поступци могу условљавати измене 
производа, а нови производи измењене технолошко производне 
поступке. 
 Потребно је да истакнемо и разлику која се односи на полазну 
ситуацију развојних намера. Код даљњих развоја, носилац развоја, 
може полазити од постојећег производа или поступка, па исти без 
измене начелних обележја и начина рада преображавати тако, да 
задовољи нове захтеве. Нови развоји, међутим, руководе се циљем, 

                                                 
18
Тодосијевић Лазовић С. (2000) Прогнозирање трошкова у пројектима развоја 

новог роизвода, магистарски рад, Економски факултет Суботица. Стр. 55. 
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да развију производ или поступак, који се у битним обележјима 
разликује од оног, који је до тада постојао. И ова подела, једва да би 
у много случајева могла бити од практичног значаја, будући да до 
сада још нису презентирани опште важећи критерији о томе, када је 
једна разлика између два производа или поступка битна. Развојем 
произода, кроз развој технологије, делимитира се процес 
доступности и алокације ресурса, што доводи до експлоатације 
ресурса на дужу временску пројекцију. Повећавањем нивоа 
савремености и деловањем нано и информатичких технологија 
директно се позитивно утиче на квалитет и употребна својства 
производа, па се на тај налчин остварује и једна од циљних функција 
предузећа – повећање конкурентске способности а то значи и 
продужетак времена трајања остваривања циљева и мисије. 
Технолошка интеграција се данас показује основном тежњом, јер 
олакшава расподелу лимитираних ресурса. Прималац технологије 
генерише информације о производу које омогућавају даља 
побољшања у извору технологије. 
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Сажетак: Исламско банкарство све је значајнији сегмент целокупног 
финансијског тржишта. Иако још увек само „ ниша“ глобалног банкарског 
тржишта, оно игра и све више и више у будућности ће играти значајнију улогу. 
Исламско банкарство је релативно непознато код нас. У нашем непосредном 
окружењу постоје само две банке које послују по исламским принципима: једна 
банка у БиХ, која иако постоји петнаестак година, тек у последње време почиње 
да значајније развија своје активности; и једна мала банка у Албанији. Исламске 
банке, нарочито у светлу најновијих економско-политичких дешавања у Србији 
(Етихадова аквизиција ЈАТ-а, пројекат „ Београд на води“ итд) нису тако далеко 
од банкарског система Србије, па је нужно разумети основне производе 
исламског банкарства, што је тема овог рада.  
Кључне речи: исламско банкарство, конкурентност, исламске финансије, 
производи и услуге исламског банкарства 
 
Abstract: Islamic banking is only a segment of overall banking industry, but its 
significance is rising steadily. Although still only a "niche" of the global banking market, 
it plays presently important role, while its significance will be even more important in 
the future. Islamic banking is relatively unknown to us. In our nearest neighborhood 
there are only two banks operating under Islamic i.e. Shariah principles. There is one 
bank in Bosnia&Herzegovina, although operates for fifteen years, only lately begun to 
significantly increase its assets and activity. There is also one small bank in Albania. 
Islamic banks, especially in light of the latest economic and political developments in 
Serbia (Etihad’s acquisition of JAT, the project "Belgrade Waterfront", etc.) are not so 
far away from the Serbian banking system, so it is necessary to understand the basic 
products of Islamic banking, which is the topic of this paper. 
Key words: islamic banking, competitiveness, islamic finance, products and services of 
islamic banking  
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УВОД 

Исламске банке послују на бази поделе профита или помоћу 
других допуштених облика; отварају трансакционе и инвестиционе 
депозите. Трансакциони депозити имају фиксну номиналну 
вредност, не укамаћују се, а банке могу да зарачунавају накнаду за 
обављање трансфера. Инвестициони депозити немају фиксну 
номиналну вредност и слични су уделу у предузећу. При отварању 
инвестиционог депозита са банком се уговара удео у профиту банке 
који се не може променити (осим уз договор) пре рока доспећа 
депозита. На страни активе у билансу банке су кредити који банци 
доносе удео у профиту предузећа и други допуштени финансијски 
инструменти

1. 
 

Графикон 1.: Производи конвенционалних и исламских банака 

 
Извор: Hasan, M., Dridi, J. (2010). The Effects of the Global Crisis on Islamic and 
Conventional Banks: A Comparative Study. IMF Working Paper WP/10/201, 38 

 
 Један од најпопуларнијих је тзв. сукук, финансијски 

инструменти налик конвенционалним хартијама од вредности, иза 
којих лежи физичка актива, али почивају на систему финансијског 
пословања базираном на шеријатском праву, по којем нема плаћања 
камате, већ приход мора бити изведен из профита код којег је 
подељен ризик, па нема гарантованог поврата. Организација за 
рачуноводство и ревизију исламских финансијских финанансијских 
институција (Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance 
Insitutions) препознаје четрнаест врста сукука, који се ослањају на 
                                                 
1 Napoletone L., Segre K. (2009). „Vatikanski Observatore Romano preporučuje 
islamsko bankarstvo“ (preneto iz Observatore Romano). Novac, 28. mart 2009, 12-13 
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три основна обилика дозвољена у исламским финансијама, односно 
њихове су варијације2:  

 
1. МУШАРАКА 

 
 - мушарака (musharakah) – ортаклук, тј. уговор о пословном 
партнерству по коме две или више страна улажу новац или рад у 
заједнички комерцијални подухват, који може бити на сталној 
основи или пак појединачна (пројектна) инвестиција. Ако је 
мушарака уговорена кроз преносиве инструменте који наликују 
конвенционалним акцијама, а називају се мудараба-сертификати 
онда се тај облик назива мудараба (mudarabah).  
 Мушарака је, иначе, арапска реч чије је изворно значење 
дељење. С обзиром да камата у исламском банкарству не постоји, 
концепт мушараке је основни стуб исламског банкарства. Пошто је 
камата (у “класичној“ привреди) унапред одређени проценат који се, 
као цена новца или капитала, исплаћује ономе ко је новац или 
капитал позајмио, било је потребно успоставити механизам у 
исламском банкарству који ће бити слична мера. Међутим, постоји 
значајна разлика, јер мушарака није унапред фиксно уговорена попут 
камате. Оно што је суштински важно за „исламско партнерство“ је 
да удео у добити мора бити изражен или у процентима у односу на 
добит коју заједничка инвестиција оствари, а не у односу на уложени 
новац или у фиксном износу. (Аналогно важи за губитак – и он се 
пропорционално дели у случају да до њега дође.).  Удео не мора 
бити новчан – у случају неновчаних средстава (машине, роба), врши 
се процена тржишне вредности неновчаног улога сваког „партнера“ 
на дан склапања уговора тако одређују сви удели у инвестицији 
(новој или докапитализацији) или за финансирање обтног капитала 
или извоза и увоза. Управљање заједничким послом може бити 
поверено само једном партнеру, а у њему могу учествовати и сви ако 
се тако договоре. Из практичних разлога временом је допуштено да 
се у уговору о мушареки стави клаузула да мушарека неће бити 
окончана док то не буде желела већина партнера или сви они. Ако 
неки од партнера, банка на пример, жели напустити пројекат пре 
истека уговора она то може учинити тако што ће своје деонице 
продати осталим партнерима. На тај начин банка може добити назад 
износ који је инвестирала заједно са добити, ако ју је бизнис 
                                                 
2 Подела се базира на више извора, а највише се ослања на следеће: Хаџић, Ф. 
(2005) Исламско банкарство и економски развој. Сарајево: Економски факултет  i 
Jobst, A., Kunzel, P., Mills, P. (2007) „Demand for Shariah-Compliant Securities 
Expands Rapidly“, IMF Survey Magazine, Vol. 36 (12), 182  



584 

остварио. Остали партнери могу наставити пројекат или сами или 
продајући банчин део неком другом партнеру. Ако је продаја 
читавог дела одједном неизводива због недостатка ликвидности у 
пројекту, он се може поделити на мање јединице (деонице) и свака 
деоница може бити продата када се за то стекну услови. Када год 
нека јединица буде продата, удео банке у пројекту се смањује у том 
обиму, а када све деонице буду продате, банка у потпуности 
напушта пројекат. Из овог се примера већ наслућује да су из 
мушареке временом израсла деоничка друштва чије деонице, под 
одређеним условима, могу мењати власника а да то не угрози само 
постојање деоничког друштва. Све наведено односило се на 
мушараку. 
 Мушарака може бити ограничена (širkat-al-inan /shirkat-al-
inan/) на одређене послове и где је сваки партнер само агент, али не и 
давалац гаранције другом партнеру, и неограничена (mufavada 
/mufawadah/) где су сви партнери потпуно једнаки (по улагању, 
подели профита) и где је сваки партнер агент и давалац гаранције 
другом партнеру. Мушарака може бити и опадајућа (mušaraka 
mutanakiza /musharakah mutanaqisa/), и она се углавном користи код 
малих финансирања и углавном у Ирану3.  
 Мудареба је назив и за облик партнерства где један партнер 
даје новац а други рад. Разлика између мушараке и мударебе (у 
смислу ортаклука између капитала и рада) може бити сумирана у 
следећем

4: 
 - Улагање у мушареки долази од свих партнера, док је у 
мудареби улагање одговорност само једне стране (тзв. раббу'1-мала);  
 - У мудареби раббу'1-мал нема право да учествује у 
управљању које је право и обавеза само активног партнера 
(мудариб);  
 - У мудареби сав губитак, ако га буде, сноси искључиво 
rabbu'1-малa док мудариб ништа не инвестира. Губитак који он сноси 
је то што је његов рад био узалудан. Ово важи под условом даје 
мудариб радио ваљано, док ће, у супротном, он бити одговоран за 
губитак проузрокован  његовим  непримереним поступањем;  
 - Одговорност партнера у мушареки је у принципу 
неограничена, осим када се партнери другачије не договоре. У 
мудареби, међутим, одговорност rabbu 1-мала је ограничена само на 

                                                 
3 Hussain, M., Shahmoradi, A., Tyrk, R. (2015). „An Overview of Islamic Finance“, 
IMF Working Paper, WP/15/120, 7 
4 Taqi Usmani, M. (2002). An Introduction to Islamic Finance. The Hague: Kluwer Law 
International, 13 
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његов улог, осим ако не допусти мударибу да се задужи у његово 
име;  
 - У мушареки, од момента када партнери измешају свој 
капитал на једном месту/рачуну, сва имовина/капитал мушареке 
постаје сувласништво свих њих у сразмери у којој су извршили 
улагања. Према томе, сваки од њих може имати користи од пораста 
вредности капитала мушареке, макар добит не настала путем 
продаје. Случај мударебе је различит и њој је сва роба/добра која 
мудариб купи искључиво власништво rabbu'1-мала и мудариб може 
зарадити свој удео у добити само ако направи добит њиховом 
продајом. Дакле, он нема право на удео у самом капиталу, чак и ако 
се његова вредност повећала. И у мудареби се партнери приликом 
склапања уговора морају договорити око поделе добити на исти 
начин као и у мушареки. Поред удела у добити, договореног на 
претходни начин, мудариб не може тражити периодичну плату, или 
накнаду, или таксу за посао који обавља за мударебу. 
 

2. МУРАБА 
 
 - мураба (murabaha) – синтетички уговор о „кредиту“ и налог 
за набавку, који је најчешћи облик у исламском банкарству и који ће 
бити детаљније објашњен. Терминолошко значање тог термина на 
арапском је продаја по већој цени од куповне.  
 Мураба је посебна врста купопродаје где продавац (или 
банка) договара са купцем да за њега купи неку робу (аутомобил, 
кућни апарат, опрему, грађевински материјал и сл.) уз додавање 
одређене добити на набавну цену робе, где продавац открива стварну 
цену коју је платио за набавку робе и онда се на ту цену додаје 
одређени профитну маржу (као проценат или фиксну суму). Сви 
трошкови које продавац буде имао приликом набавке робе, као што 
су: транспорт, царина, шпедиција и сл., укључују се у набавну цену, 
а маржа се може додати на укупну цену (а стални трошкови попут 
плата радника, закупнина пословног простора и др. – не  могу се 
урачунати у трошкове трансакције, иако су заправо они већ 
урачунати у добит која се надограђује на набавну цену). Плаћање 
може бити готовинско или одложено (bej' muedždžel)  до датума о 
коме се стране договоре. Овој врсти продаје исламске банке и 
финансијске институције додају неке друге концепте и користе је као 
начин финансирања. Предмет продаје мора: (1) постојати у тренутку 
продаје; (2) бити у власништву, те у физичком или конструктивном 
поседу продавца/финансијера у смислу да ризици за робу морају 
бити његови, макар накратко; (3) посебно познат и идентификован 
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купцу. Продаја мора бити: (1) тренутна, безусловна и апсолутна, тј. 
невезана за датум, догађај или неки услов у будућности; (2) извесна, 
а испорука продате робе купцу не сме  да зависи од случају; (3) 
имовина од вредности и, разуме се, не сме бити ствар која се користи 
и исламу забрањене сврхе. 
 Цена за одложено плаћање може бити виша него за  плаћање 
у готовини, али мора бити одређена у моменту продаје. Када једном 
буде договорена, цена не може бити умањена у случају раније 
отплате нити повећана у случају кашњења. Да би се извршио 
притисак на купца да благовремено уплаћује рате, од њега се може 
тражити да обећа да ће у случају кашњења донирати одређени износ 
у добротворне сврхе. У таквом случају продавац може примити 
такав износ од купца, не да би га уврстио у свој приход, већ да би га 
употребио у добротворне сврхе у име купца. Да би осигурао наплату, 
продавац може од купца тражити да понуди осигурање у виду 
хипотеке или заложног права на било коју његову имовину, или да 
потпише задужницу или меницу, с тим да задужница или меница не 
могу бити продате трећој страни по цени различитој од оне 
номиналне. 

 
2.1. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА МУРАБА-УГОВОРА 

 
 Сама операционализација конкретног посла изгледа на 
следећи начин: Клијент и банка потписују предуговор у коме клијент 
спецификује тражену робу и обећава да ће је купити. Банка именује 
клијента за свог агента за куповину робе у њено име. Обе стране 
потписују уговор о заступању. Клијент купује робу у име банке и 
узима је у посед у својству агента. У том својству он је само 
повереник, док је роба у власништву банке која сноси ризик за робу. 
Клијент информише банку да је купио робу у њено име, и 
истовремено даје понуду за куповину те робе. Банка прихвата 
понуду и продаја се закључује тако да и власништво и ризик за робу 
прелазе на клијента. Ако банка купује робу директно од добављача 
(што је боље), није јој потребан уговор о заступништву. У том 
случају, друга фаза процедуре се изоставља док ће у трећој фази 
сама институција купити робу од добављача, а четврта фаза ће се 
свести на понуду клијента за куповину робе. Најважнији елемент 
трансакције је да роба мора остати у ризику институције током 
периода између 3. и 5. фазе. Један од нужних услова за ваљаност 
мурабехе је да роба буде купљена од треће стране. Описана 
процедура мурабеха финансирања показује да је у питању 
комплексна трансакција, где укључене стране наступају у 
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predračun 

различитим капацитетима у различитим фазама: У првој фази, 
институција и клијент обећавају да ће продати и купити неку робу у 
будућности. То није стварна продаја. То је само обећање о продаји у 
будућности на бази мурабехе. Дакле, у тој фази однос између 
институције и клијента је однос онога који даје и онога коме се даје 
обећање. У другој фази, однос између страна је онај заступаног и 
заступника. У трећој фази, однос између институције и добављача је 
онај између купца и продавца. У 4. и 5. фази, однос купац-продавац 
бива успостављен између институције и клијента, а будући да је 
купопродајни уговор склопљен уз одложено плаћање, истовремено 
се између њих успоставља однос дужника и зајмодавца. 
 Данас у типичној мураба трансакцији учествују три стране – 
финансијер или исламска банка, продавац производа и корисник 
производа који тражи да банка купи производ у његово име. 
Трансакције можемо представити корацима:5 
 1. корак: Прво, клијент банке који тражи финансирање 
описује продавцу робу који жели купити и тражи да му он изда 
предрачун. 
                      упит о цени 
     
 
 
 2. корак: Након што је добио предрачун од продавца, клијент 
контактира са банком и обећава јој да ће купити робу од ње ако 
банка купи исту од продавца и препрода је клијенту по цени која уз 
оригинални трошак из предрачуна укључује и добит коју заједнички 
договарају. У овој фази банка разматра хоће ли склопити мураба 
уговор те одређује услове и јемства које клијент мора да испуни.
  
                    предрачун трговца 
 
 
 
 3. корак: У следећој фази банка купује производ од продавца 
и извршава плаћање. Како се не би морале бавити преузимањем 
испоруке и договарањем око складиштења производа, банке често 
свог клијента одређују као свог агента који прихвата испоруке у име 
банке. Банка и клијент склапају Murabahah уговор у којем се наводи 
добит или маржа коју ће зарачунати, као и други битни детаљи. 

                                                 
5 Iqbal, Z., Mirakhor, A. (2009). Uvod u islamske financije – Teorije i praksa. Zagreb: 
MATE, 81-82 

Trgovac Klijent 

Islamska 
banka 

Klijent 
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ugovor o prodaji 
iznad troška 

plaćanje 
predmet           
prodaje 

predmet              
prodaje 

Уговор се закључује договором око начина плаћања, односно хоће 
ли оно бити једнократно или оброчно. Поред тога, банка прихвата 
робу и другу имовину као колатерал од кредитног ризика или ризика 
клијентове немогућности плаћања.  
 
 
 
  
 
 
 
 4. корак: Складно договореним роковима, клијент извршава 
плаћање банци. Ово плаћање укључује трошак производа за банку 
увећан за профитну маржу банке. 
                 Плаћање (једнократно/оброчно) 
 
 
 
Основни услови мураба уговора су6: 

• мураба мора бити заснован на продаји и не сме се користити 
за финансирање. Ова трансакција не сме се користити у 
случајевима када клијент зели да тим средствима исплати 
плате и наднице или за неко намирење дуга. Да би 
трансакција била пуноважна финансијер мора да купи 
предмет продаје над којим стиче власништво. 

• у случају да крајњи корисник не испуни уговорне обавезе, 
финансијер има право само на финансирани производ, док се 
никаква маржа нити казна не могу применити на постојећи 
дуг. За разлику од конвенционалних зајмова где се камата 
наставља кумулирати, то се не догађа у случају мурабе. 

• исламске банке обично сматрају да се уговорене обавезе не 
испуњавају уколико се не плате две узастопене рате, након 
чега банка има право прогласити да све остале рате доспевају 
тренутно.  

• финансијер може тражити осигурање како би се заштитио од 
неплаћања у будућности. Често се као осигурање прихвата 
имовина која није предмет финансирања путем мурабе, али 
када таква имовина није доступна финансијер прихвата и сам 
предмет уговора као осигурање. 

                                                 
6 Iqbal, Z., Mirakhor, A. (2009), Op. cit., 82 
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• стопа марже коју зарачунава финансијер зависи од врсте 
производа који се финансира, врсте осигурања и колатерала, 
кредитној способности клијената и трајању финансирања. 

 
2.2. ПЛАЋАЊЕ И КРЕДИТИРАЊЕ У МУРАБА-УГОВОРУ 

 
 Плаћање код мурабе се може обавити одмах при склапању 
уговора или након одређеног временског периода. Ако се деси да 
продавац своју робу продаје без приказивања стварне цене притом 
остварујући добит по основу те трансакције, реч је о уговору који се 
назива musaveme. 
 Постоје дилеме да ли у мураби има елемената кредита, али се 
као аргумент против износи став да постоји разлика јер је у случају 
мурабе не позајмљује новац, већ се договорени производ купује у 
име купца. Заблуде око ова два појма исламској историји су  познати 
још од давнина јер су тадашњи трговци су сматрали да трговина 
наликује камати. Међутим, објашњење ових појмова дато је у 
исламском праву где се разлика јавља у камати. Мураба је продајни 
уговор где долази до раста цене која се стварно приказује, као и њена 
зарада, док се код кредита та зарада јавља по основу одлагање дуга. 
Према шеријатским начелима први облик је дозвољен, што није 
случај са другим. 
 Како је дошло до развоја свих сегмената друштвеног живота, 
подразумевајући и развој банкарског система, поред два обавезна 
члана у мураби у савременом исламском банкарству јавља се и треће 
лице које заправо чини исламска банка у улози посредника.   
 Као подврста мурабе јавља се al-bai bithaman ajil (скраћено 
abba). Ово је специфични производ исламског банкарства 
карактеристична само за Малезију, где је највише коришћени уговор 
у исламском финансирању, а осим Малезије се нигде друго у 
исламском банкарству не примењује. Abba је у свему идентична 
мудараби, осим у најважнијој ствари – да се власништво преноси на 
почетку периода финансирања. Банка организује набавку имовине и 
онда преноси власништво клијенту који отплаћује банци набавну 
цену робе увећану за унапред уговорену профитну маргину. Ова 
обавеза се може и секјуритизовати утрживим дуговним 
цертификатом који се назива шада al-dajn (shahadah al-dayn)7. 

 

                                                 
7 Dudle, N., Koh, P. (2003). “A glossary of contracts used in Islamic finance”, 
Euromoney, Vol. 34 (405),  p. 94 
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3. САЛАМ 
 
 - салам (такође познат и као bay’al-salam – куповина са 
одложеном испоруком) је инструмент код којег купац плаћа унапред 
за одређени квантитет и квалитет производа којег је могуће уручити 
на одређени датум (или оброчно – у складу са уговореном 
динамиком), по договореној цени. Овај уговор је сличан 
конвенционалним терминским уговорима по функцији, али се 
разликује по начину плаћања. У случају салам уговора купац 
продавцу плаћа пуну договорену цену одређеног производа а 
продавац обећава да ће га испоручити на одређени дан у будућности. 
Терминска продаја корисна је и за продавца и за купца. Продавац 
добија готовину коју може уложити у производни процес, а купац 
отклања несигурност око будуће цене. Дозвољеност салама био је 
изузетак од општег правила којим се забрањује терминска продаја. 
 Према томе, био је подложан строгим условима, као што су8: 

1. трансакција је ограничена на производе чији се квалитет и 
количина могу у потпуности одредити у време закључивања 
уговора. Ако се не може утврдити количина или квалитет 
производа, он се не може продавати путем салам уговора. 
Примера ради, драго камење се није могло продавати путем 
салам уговора јер се сваки комад по правилу разликује од 
другог по квалитету, количини или тежини, па њихова тачна 
спецификација није могућа. 

2. у време уговора плаћа се пуна куповна цена. Ако се плаћање 
не изврши, могло би се искористити за стварање дуга ради 
продаје дуга за дуг, што је забрањено. 

3. тачан датум и место испоруке морају се уговором одредити.  
4. дозвољено је узети залог и јемца за Bay' al – salam обавезу, 

чиме се јемчи да ће продавац испунити своју обавезу и 
испоручити продато добро у року. 

5. продавац мора физички или конструктивно поседовати добро 
које намерава продати. 

  Салам се, дакле, користи у случајевима када је продавцу 
потребан капитал пре него што је у стању да испоручи робу. У 
практичном смислу салам представља продају робе за готовину у 
целокупном износу уз испоруку која ће касније уследити у складу са 
уговором. Салам нуди погодности и за продавца и за купца: за 
продавца јер раније долази до финансијских средстава потребних за 
финансирање производње, а за купца јер на овај начин по правилу 

                                                 
8 Iqbal, Z., Mirakhor, A. (2009), Op. cit., 76-77 
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остварује нижу цену од оне коју би морао да плати на дан испоруке, 
чиме се штити од потенцијалног раста цене тог производа. 
 Значајно је да цена, количина и квалитет производа буду 
прецизно дефинисани у тренутку закључења уговора. То ће бити 
посебно значајно при испоруци, односно преузимању робе са циљем 
избегавања евентуалних нејасноћа и спорова. Уколико се банка 
појави као посредник или купац, она ће после обављене куповине 
моћи робу да прода у целости за готовину уз плаћање по испоруци 
или уз плаћање на кредит. У овом моделу финансирања није 
дозвољено да банка врши даљу продају робе пре него што постане 
њен власник.  
 Салам се користи у финансирању различитих пословних 
активности. У пољопривреди салам представља погодан модел када 
банка пољопривредницима унапред исплаћује уговорену цену, уз 
обавезу касније испоруке производа. Салам се, такође, користи у 
финансирању индустријске производње и извоза. Банке га 
примењују за финансирање занатске производње и пословних 
активности микро, малих и средњих предузећа, а као флексибилни 
модел своју примену има и у грађевинарству и трговини. У пракси 
иранских банака овај модел је познат као салаф. Као варијанта овог 
модела појављује се и већ спомињани баи-муаџџал (bai-muajjal) по 
којем продавац омогућава купцу да плати робу по пројектованој 
будућој цени у целости или уз оброчну отплату. Фиксна цена може 
бити једнака, већа или мања од спот цене. Салам (bai-salam) и баи-
муаџџал (bai-muajjal) практично представљају деривате мураба 
модела финансирања9. 

 
4. ИЏАРА 

 
 - иџара (ijara) најчешће се изједначава са финансијским 
лизингом. Идентичност иџаре и лизинга огледа се у продаји 
неопипљиве ствари, тј. стиче се најпре право о употреби, а касније и 
о власништву над одређеном робом. Иџара се од „класичног“, 
„западног“ уговора о финансијском закупу (лизингу), разликује у 
неким битним елементима:  
 1)  иџара је уговор којим власник тачно одређене имовине 
преноси право њеног кориштења на другу особу на тачно одређени 
период уз договорену цену (ренту).  

                                                 
9 Штулановић, М., Хаџић, Ф. (2007) Основи исламске економије и финансија (кроз 
изворе шеријатског права). Бихаћ: Исламски педагошки факултет и Економски 
факултет, 246-247 
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 2)  код иџаре мора постојати власништво над предметом од 
стране даваоца лизинга током целокупног трајања уговора. 
 3)  код иџаре се не може зарачунавати сложена камата по 
основу кашњења или неплаћања. 
 Све што не може бити кориштено без конзумирања не може 
бити предмет иџаре (нпр. новац, храна, гориво, муниција итд.). 
Иџара је, међутим, врло практична за финансирање куповине 
станова, набавку опреме, машина и сл. Све финансијске обавезе 
проистекле из власништва (нпр. царину, порезе) сноси најмодавац (у 
улози најмодавца  може се наћи и више лица с тим да ће остварену 
ренту делити у складу са уделом у имовини која представља предмет 
иџаре), док обавезе проистекле из употребе имовине сноси закупац 
(нпр. режијске трошкове). Закупац може користити закупљену 
имовину у све нормалне сврхе, осим ако другачије није наведено у 
уговору. Закупљена имовина је власништво најмодавца па он сноси 
ризик уништења или оштећена који нису резултат закупчевог немара 
или злоупотребе. Закупац је дужан најмодавцу надокнадити само оне 
штете које су настале његовим нехатом или злоупотребом. Висина 
закупнине мора бити одређена за цео период закупа и може бити 
различита за различите периоде закупног периода или чак везана (уз 
одређене услове) за неко добро познато и прецизно дефинисано 
мерило, као што је стопа инфлације, али не може бити остављена 
недореченом или дата на вољу најмодавцу. Период закупа почиње 
када закупац преузме имовину или уђе у њен посед, а не од дана када 
банка изврши уплату новца за ту имовину, као што је пракса неких 
конвенционалних банака. Сам уговор о закупу, међутим, може бити 
склопљен за будући датум јер, за разлику од продаје, та имовина 
остаје у власништву (и ризику) власника. Ако имовина дата у закуп 
буде уништена тако да је неупотребљива, уговор о закупу престаје 
на дан када се то десило. Ако се тако што десило немаром закупца он 
је дужан власнику компензиовати амортизовну цену имовине.  
 Најмодавац/банка не може зарачунавати затезне камате због 
кашњења у отплати ренте али може захтевати од закупца да се 
обавеже да ће у таквим случајевима уплаћивати одређени износ у 
добротворни фонд код банке (који не иде у приходе банке). 
Најмодавац може тражити једнострани прекид уговора само када 
закупац прекрши неки од услова из уговора. Са даном прекида 
уговора престају све обавезе закупца према најмодавцу, осим оних 
које датирају од раније. Трошкове осигурања имовине мора сносити 
власник а не закупац. Ако закупљену имовину различити корисници 
могу различито користити, закупац је може дати Уговор о закупу не 
сме да садржи клаузулу о преносу власништва на закупца по истеку 
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закупног периода (уз накнаду или без ње) јер је то недопуштено 
спајање двеју трансакција у једну. Најмодавац се, међутим, може 
одвојеним обећањем једнострано обавезати да ће то учинити. Такво 
његово обећање обавезује само њега (и штити интересе закупца који 
обично у закупном периоду исплати већину вредности закупљене 
имовине), али не обавезује и закупца на куповину. Овакав је 
аранжман познат у исламском праву као idžare muntehije bi't-temlik 
или idžare va'qtina'. 

 
5. ИСТИНАШ 

 
 - истинаш, уговор у којме једна страна производи 
специфичан производ који је могуће направити једино уз сагласност, 
надгледање и финансијску подршку друге стране (банке) сигурним 
споразумом око појединости, са одређеном ценом и фиксираним 
датумом испоруке. Под споразумом се подразумева израда, 
изградња, склапање или паковање.  
 Истинаш као инструмент финанисрања пре испоруке је 
уговор у којем се продаја може односити на нешто што не постоји у 
времену закључивања уговора, за разлику од мурабе, која 
представља наруџбину куповине добара (или робе) која постоје или 
их је могуће наћи на тржишту. Тиме се обезбеђује средњорочно 
финансирање производње или набавке одређених добара попут 
вредније индустријске опреме, машина, бродова, транспортне 
опреме, као изградња цевовода и гасовода и сл.  
 Истинаш посао није условљен извршењем од стране 
предузимача и овај посао могу урадити и друга лица под његовом 
контролом и одговорношћу (постоји и могућност ангажовања 
подизвођача). Контрола самог предузимача у свим његовим 
пословима везано за конкретни уговорени пројекат од стране друге 
стране – финансијера (банке) увек постоји. Цена средстава у оваквом 
уговору може бити плаћена и авансно у целости и на рате, током 
производње. Допустиво је укључити и клаузулу пенала у истинаш 
уговор, ако се стране-уговорнице око тога међусобно сагласе. 

 
6. МУКАРЕДА 

 
 - мукареда (муqареда) – овим инструментом се допушта 
банци да пусти у оптицај јемства – менице са циљем финансирања 
специфичног пројекта. Инвеститори који купују мукареда јемства 
(менице) учествују у профиту који се оствари у пројекту 
финансираном на овај начин, али исто тако учествују у ризику 
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неочекивано ниских профита или евентуалног губитка, али немају 
могућност руковођења пројектом, те фактички имају својство 
акционара без права гласа. 
 

7. ВАДИЈА 
 
 - вадија (wadiaх – депозит) је уговор између депонента и 
исламске банке (стратеља) о чувању. Депонент даје исламској банци 
одобрење да користи средства за било коју сврху дозвољену 
шеријатом. Банка за узврат гарантује вредност депозита и дозвољава 
депоненту лак приступ за подизање средстава, кад год је то 
потребно

10. 
 

8. ВИКАЛА 
 

 - викала (wикала) уговором (уговором о заступању) се 
овлашћује одређено правно или физичко лице да делује у име или 
као заступник лица које га је ангажовало. Викала уговором 
финансијском заступнику даје се овлашћење адвоката или агенције 
да обави одређени задатак. Главна разлика између овог и мудераба 
уговора је у томе што мудариб има пуну контролу и слободу у 
коришћењу средстава према свом професионалном знању и 
нахођењу, за разилику од викала уговора где агент (вакил - wakil) 
нема сличну слободу већ мора да спроведе у дело налоге које је 
добио од стране надређеног. 

 
9. КИФАЛА 

 
 - кифала уговор (уговор о јемству), односи се на финансијску 
обавезу која се треба испунити у случају немогућности главног 
дужника да испуни своју обавезу без обзира на то из ког разлога 
главни дужник своју обавезу није измирио. У финансијској 
трансакцији, по уговору кифала, трећа страна постаје јемац који 
својом имовином гарантује за плаћање дуга или обавезе, ако је не 
плати или испуни изворно обавезна особа. 
 Неке од карактеристика кифала уговора су11: 

1. Важно је напоменути да кифала не ослобађа главног дужника 
од његове обавезе, с обзиром да је кифала само обавеза 
придодата постојећој обавези. 

                                                 
10 Hasan, M., Dridi, J. (2010) „The Effects of the Global Crisis on Islamic and 
Conventional Banks: A Comparative Study“, IMF Working Paper WP/10/201, 39 
11 Iqbal, Z., Mirakhor, A. (2009), Op. cit., 99 
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2. Може се прихватити више од једне кифале за једну обавезу.  
3. Особе заједнички задужене могу бити јемци међусобно – у 

том случају обе стране су заједнички одговорне за цели дуг. 
4. Ако се главном дужнику даје одгода за плаћање његовог дуга, 

то значи да је одгода одобрена и за кифалу. 
5. Отпис дуга кифале (јемца) не значи и отпис дуга главног 

дужника. 
 

10. ЏОАЛА 
 
 - уговор џоала (jo’ala – накнада за услугу) бави се понудом 
услуге за унапред утврђену накнаду. Једна страна се обавезује да ће 
другој страни платити договорени износ новца као накнаду за 
примање одређене услуге у скалду са склопљеним уговором. Ова 
врста уговора може се користити за понуду саветничких услуга, 
услуга пласирања средстава, услуга управљања имовином, услуга 
чувања имовине, које често нуде инвестиционе банке у 
конвенционалном систему. 
 

11. КАРД ХАСАН 
 
- кард хасан (qard hassan) је основни облик бескаматног (банкарског) 
зајма. Банка овим финансијским инструментом позајмљује клијенту 
одређену суму новца, а он је у обавези да врати само главницу по 
истеку унапред деифнисаног рока. При томе се кредит одобрава без 
икаквих додатних услова (обезбеђења, колатерала и сл). Банка 
обично одобрава овакву врсту кредита оним клијентима са којима 
има дужу пословну сарадњу на принципима мударебе или мурабе, 
али и оним клијентима којима свесно жели помоћу у реализацији 
посла или одређеног пројекта. 
 Насупрот кредитима одобраваним у традиционалним 
банкама, у исламским банкама као производ је доступан облик зајма 
у новцу или роби без камате. Овде је реч о принципу qard hasan, 
односно бескаматном кредиту који се одобрава у виду зајма, пре 
свега из разлога у циљу помоћи особи која је у оскудици, а не по 
принципу још дубљег задуживања што може водити губитку и оног 
што поседује. Реч qard води порекло из арапског језика, изворно од 
речи qarada jaqridu qardan, што би у интерпретацији значило 
позајмљивање нечег при чему је онај коме се даје у обавези да исто 
врати. Гледано са аспекта економске науке могуће га је дефинисати 
као кредит без трошкова и надокнаде, позајмица кориснику уз 
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његову обавезу да банци, наког одређеног рока, врати основну суму 
примљеног кредита12.  
 Концепт кард хасана се може и треба схватити као израз 
солидарности који отвара могућност исламској банци да успе на 
подручју где су многе друге агенције или владе затајиле. Предност 
овог инструмента исламског банкарства је и у томе да се њоме без 
великих трошкова и релативно лако управља. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 У раду су описани основни производи и услуге исламског 
банкарства. Пошто у исламу постоје забрањене категорије (коцка, 
проституција и свака друга врстав неморала, трговина одређеним 
добрима /тзв. baj-al-ina/), то ни банкарским производима и услугама 
које имају икакве везе са тим забрањеним активностима нема места у 
банкама које послују по исламским принципима. Понекад се 
производи исламског банкарства само незнатно разликују од 
производа конвенционалног банкарства (пример: иџара насупрот 
финансијском лизингу), а понекад у исламском банкарству, попут 
кард хасана, постоје производи потпуно непознати 
конвенционалном („западном“) банкарству (па може се и, без 
претеривања, рећи и „супротни интровертном западном менталитету 
и начину размишљања“). Многи од тих (најзначајнијих) производа и 
услуга приказани су у овом раду. Ово је захвална тема за 
истраживање, и у даљим радовима потребно је дубље истражити 
суштину појма гарара (неизвесности, ризика, шпекулације), односно 
њене забране као најважније одреднице исламског банкарства (за 
разлику од забране рибе /камате, интереса, ушура/ и као њену 
допуну, која се од стране лаика често неоправдано сматра 
доминантном одредницом исламског банкарства иако то није, већ 
представља само једну његову /и то „недоминантну“/ одредницу).  
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Сажетак: Тржиште капитала се сматра ефикасним уколико цене финансијске 
активе одражавају све доступне информације због чега инвеститори на 
финансијским тржиштима не могу остварити изнадпросечне приносе. Постојање 
слабе форме ефикасности искључује могућност предвиђања будућег кретања цена 
на тржишту капитала, јер цене прате случајан ход у коме не постоји корелација 
између сукцесивних промена њихове вредности. Испитивањем присуства јединичних 
корена применом проширеног Dickey-Fuller-овог теста и тестовима 
аутокорелације резидуала у раду је испитана хипотеза о слабом облику 
ефикасности тржишта капитала Србије у периоду пре и након спровођења 
регулаторних и организационих реформи  2012. године (Закон о тржишту 
капитала). Циљ рада је да економетријском анализом индекса Београдске берзе 
испита да ли тржиште капитала Србије задовољава форму слабе ефикасности, 
али и да се применом емпиријског обухвата укаже на чињеницу да регулаторне 
реформе нису унапредиле ефикасност тржишта. Резултати добијени у раду су 
потврдили да мали обим и вредност промета, мали број хартија од вредности 
којима се активно тргује, високе флуктуације цена финансијске активе, 
непостојање државних и корпоративних дуговних хартија и финансијских 
деривата, споре и скупе трансакције, ниска тржишна капитализација, обесхрабрују 
домаће инвеститоре који немају развијене инвестиционо-корпоративне навике што 
представља факторе који доприносе неефикасности тржишта капитала у Србији. 
Кључне речи: слаба хипотеза ефикасности тржишта, стационарност и 
нестационарност финансијских временских серија, Dickey-Fuller-ово тест 
јединичног корена, Београдска берза. 
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Abstract: The capital market is considered efficient if stock prices reflect all available 
information, which is why investors in financial markets can not achieve above-average 
returns. The existence of the weak form of efficiency excludes the possibility of 
forecasting the future price movements of financial assets in the capital market, because 
prices follow a random walk in which there is no correlation between successive 
changes in their value. Examining the presence of unit roots by applying the augmented 
Dickey-Fuller test and tests for autocorrelation of residuals (the hypothesis of zero 
autocorrelation coefficients up to a certain lag) in the study were examined the 
hypothesis of weak form efficiency of capital markets of Serbia in three different 
systemic successive periods. The results obtained in this paper confirm that the small 
volume and value of trading, a small amount of the securities being traded, high 
fluctuation of prices of financial assets, the lack of government and corporate debt 
securities and financial derivatives, slow and expensive transactions (transaction costs), 
low market capitalization, poor decisions in procedures in existing legislation in the 
field of interest of this work and prior to the implementation of regulatory and 
organizational reform in 2012. (Capital Market Act), discourages domestic investors 
who have not investment and corporate habit, which represents the factors that 
contribute to inefficiency capital market in Serbia. The aim is to econometric analysis of 
both BSE indices show that the capital market does not meet Serbian weak form 
efficiency, but also involves the application of empirical factors that, in three 
independent and systemic completely different period, contributed. 
Keywords: weak hypothesis of market efficiency, stationarity and non-stationarity of 
financial time series, Dickey-Fuller test of a unit root, Belgrade Stock Exchange.  

 
1. УВОДНО РАЗМАТРАЊЕ ТЕОРИЈСКОГ КОНЦЕПТА 

ТРЖИШНЕ ЕФИКАСНОСТИ 
 
 Термин „хипотеза ефикасног тржишта“, први пут је употребљен 
у раду француског математичара Bachelier-a (1900) „Théorie de la 
spéculation” и односи се на информациону ефикасност тржишта која 
мери брзину и тачност реактивности тржишта на новопристиглу 
информацију. Полазна претпоставка је да се сва прошла, садашња и 
дисконтована будућа догађања уграђују у тржишне цене, иако неретко 
немају директну везу с променама цене. 4  
 Хипотеза ефикасности тржишта претпоставља да цене хартија 
од вредности у потпуности одражавају све доступне, релевантне 
информације, чиме је инвеститорима на финансијском тржишту 
омогућено остваривање просечног приноса. Инвеститори нису у 
могућности да техничком или фундаменталном анализом, нити 
поседовањем повлашћених информација остваре изнадпросечан 
принос.  

Претпоставља се да уколико тржиште и не предвиђа 

                                                 
4 Шира економска заједница је тек 64 године након формализовања упозната са 
Bachelier-овом хипотезом у едицији:  Cootner, P. (1964). The Random Character of 
Stock Market Prices. Cambridge, MA: MIT Press.  
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флуктуације цена финансијске активе, оно их процењује са одређеном 
вероватноћом, што омогућава математичку евалуацију те 
вероватноће. Ова претпоставка подстакла је анализу која је 
претходила Еинстеин-овом раду из подручја Brown-овог кретања5 и 
истраживања из подручја финансијске економије с почетка 1930-их 
година која су потврдила Bachelier-ову тезу да професионални 
инвеститори на финансијском тржишту нису у могућности да победе 
тржиште остварењем изнадпросечних приноса (Cowles, Jones, 1937).6  

Висок степен конкуренције на развијенијим, ефикасним 
тржиштима капитала, огледа се у великом броју економских 
трансактора на страни понуди и тражње. Снажна конкуренција утиче 
да се цене тренутно прилагођавају свим информацијама о протеклим 
догађајима, али и антиципираним догађајима у блиској будућности. 
Стога се хипотеза ефикасног  тржишта доводи у везу са хипотезом 
случајног хода, према којој се цене акција случајно крећу око стварне 
интринзичне вредности. Истраживања спроведена од 1930-их до 1950-
их година (Working, 19347, Cowles, Jones, 1937, Kendall, 19538) 
потврдила су да приноси акција америчких компанија прате модел 
случајног хода. На ефикасним тржиштима рационални инвеститори 
брзо уочавају и искоришћавају неслучајна одступања тржишне цене 
од њене интринзичне вредности и, аналогно концепту савршене 
конкуренције, својим понашањем неутралишу предвидивост кретања 
цене акције што је враћа у стање равнотеже када и ишчезавају 
притисци куповине потцењених и продаје прецењених акција. 

Захваљујући истраживањима која су емпиријски потврдила 
хипотезу ефикасног тржишта, Самуелсон (1965)9, и Фама (1965)10 који 
је дао и аналитичко-критички преглед теоријских претпоставки, 
хипотеза ефикасног тржишта постала је истакнута парадигма међу 
финансијским економистима. Поред тога, Фама (1970)11  је дао 

                                                 
5  Bernstein, P. L. (1992). Capital Ideas: The Improbable Origins of Modern Wall Street. 
New York: Free Press. 
6 Cowles, A., & Jones, H. E. (1937).  Some Posteriori Probabilities in Stock Market Action, 
Econometrica, 5(3), 280-294. 
7 Working, H. (1934). A Random Difference Series for Use in the Analysis of Time 
Series, Journal of the American Statistical Association, 29 (185), 11-24. 
8 Kendall, M. (1953). The Analysis of Economic Time Series, Journal of the Royal 
Statistical Society, 96(1), 11-25. 
9 Samuelson, P. (1965). Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly, 
Industrial Management Review, No. 6, 41–49. 
10 Fama, E. F. (1965). The Behavior of Stock Market Prices, Journal of Business, 38(1), 34-
105. 
11 Fama, E. (1970): Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 
Journal of Finance, 25, 383–417. 
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теоријско унапређење дефинисањем три облика информационе 
ефикасност: слабе, полу-јаке и јаке форме. Тестови који испитују слаби 
облик ефикасности тржишта капитала анализирају историјске цене, док 
тестирање јачих облика подразумева испитивање и свих јавно 
доступних информација (полу-јаки облик), као и информација 
доступних искључиво одабраним појединцима (јаки облик).  

Ефикасност тржишта капитала има кључну улогу за 
инвеститоре, менаџере и укупну привреду. Финансијско тржиште које 
пружа валидну процену куповне/продајне цене акција привлачи 
инвеститоре да у већој мери тргују. Поред тога, процес одлучивања за 
менаџере компанија је олакшан. Наиме, циљ одлука менаџмента је 
максимирање богатства акционара. У интересу менаџмента компанија 
је да се кроз позитиван капитални добитак акције на тржишту капитала 
резултат спроведене одлуке постане видљив постојећим акционарима 
али и широј инвестиционој јавности. Коначно, ефикасна тржишта 
капитала су од суштинског значаја за алокацију ресурса у привреди у 
целини. Алокативна функција тржишта капитала се обезбеђује се 
правилно утврђеним ценама које у потпуности одражавају све доступне 
информације. На тај начин се  предузећима олакшава доношење 
производних и инвестиционих одлука. Осим тога, правилно утврђене 
тржишне цене финансијског материјал, помажу инвеститорима у 
формирању инвестиционих портфолиа. Поред алокативне улоге, 
ефикасна тржишта капитала стимулативно утичу и на штедњу и на раст 
економије у целини.  У раду ће се испитати постојање слабе форме 
ефикасности домаћег тржишта капитала која искључује могућност 
предвиђања будућег кретања индекса Београдске берзе, јер слаба 
ефикасност подразумева да вредности тржишних индекса следе 
случајан ход у коме не постоји корелација између сукцесивних промена 
њихове вредности. С обзиром на ову чињеницу, учесници на тржишту 
на коме је задовољена хипотеза слабе ефикасности нису у могућности 
да остваре абнормалне приносе ослањајући се само на историјске 
податке о кретању цена на тржишту. 
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2. ЕКОНОМЕТРИЈСКО ТЕСТИРАЊЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ВРЕМЕНСКИХ СЕРИЈА ТРЖИШНИХ ИНДЕКСА НАКОН 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГУЛАТОРНИХ РЕФОРМИ 
 
Анализа општих услова који су владали на Београдској берзи 

након имплементације регулаторних реформи
12, извршена је 

испитивањем  спецификације временских серија Belex15 и Belexline 
од 07.05.2012. до 31.12.2014, на узорку од 675 дневних јединица 
осматрања вредности индекса. Број опсервација укључених у анализу 
дневних приноса је 674. У табели 1. је приказана дескриптивна 
статистика оба тржишна индекса у посматраном периоду. 

 
Табела 1.: Дескриптивна статистика логаритамских приноса 

Belex15 i Belexline 
 
 

Belex15 Belexline 

Узорак (број опсервација) 674 674 
Просечна вредност приноса 0,0443 % 0,0466 % 
Медијана 0,0427 % 0,0369 % 
Максимална вредност приноса 2,6692 % 1,8832 % 
Минимална вредност приноса 

-2,5402 % 
-1,8832 

% 
Стандардна девијација приноса 0,6601 % 0,5338 % 
Коефицијент асиметрије (α3, Skewness) 0,0480 0,0859 
Коефицијент спљоштености (α4, Kurzosis 4,4493 3,7268 
Jarque-Bera  
(вероватноћа) 

59,2476 
0,000000 

15,6638 
0,000397 

Извор: Мирјанић, Б., Димитров, Ф., Самарџић, М. 
 

Просечне вредности дневних логаритамског приноса су 
позитивне вредности (Belex15 0,0443 %, a Belexline 0,0466 %), док су 
стандардне девијације имале вишеструко веће вредности, што 
указује на повећан ризик (Belex15 0,6601 %, а Belexline 0,5338 %).  

Коефицијенти асиметрије (енгл. Skewness) 0,0480 и 0,0859  
показују статистички незнатну благо позитивно асиметричну 
дистрибуцију приноса Belex15 и Belexline, респективно (вероватноћа 
појављивања позитивних у односу на негативне приносе је незнатно 
већа). 

                                                 
12 Закон тржишту капитала, објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 31/2011, 
своју пуну примену је добио ступањем на снагу са њим усклађених Правила 
пословања Београдске берзе (04/2 бр. 3242-1/12, 07.05.2012. године). 



604 

Вредности коефицијента спљоштености (енгл. Kurtozis) веће 
су од 3 (4,4493 за Belex15 и 3,7268 за Belexline), што је потврђено и 
графички уоченим дебелим реповима емпиријских расподела који су 
последица присуства екстремних догађаја у кретању временских 
серија на слици 1. У табели 1. су дате вредности Јарqуе-Бера 
статистике којим је тестирана нулта хипотеза о постојању нормалног 
распореда. С обзиром да израчуната вредност ЈБ статистике прелази 
критичну вредност од 9,21 за ризик грешке 5 %, закључујемо да се 
одбацује нулта хипотеза и да серије приноса тржишних индекса 
немају нормалном распоред.13  

Представљени резултати су потврдили претпоставку о одсуству 
апроксимације емпиријске дистрибуције приноса нормалном распореду 
у условима високе волатилности новонастајућих тржишта капитала. 

 
Слика 1.: Хистограм фреквенција и Гаусс-ов Q-Q дијаграм  
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Извор: Мирјанић, Б., Димитров, Ф., Самарџић, М. 

 
На основу слика 1 и 2, закључујемо да се емпиријске расподеле 

тржишних индекса Београдске берзе не могу апроксимирати 
нормалном расподелом. Репови емпиријских расподела тежи су од 
репова нормалне расподеле услед присуства екстремних догађаја у 
кретању приноса тржишних индекса (енгл. Leptokurtozis), те 
закључујемо да су одступања емпиријских од теоријских вредности 
значајна. Одговарајући парови квантила на Q-Q дијаграмима не 
налазе се на линији, а девијација тачака емпиријске расподеле у 
односу на линију која представља теоријску дистрибуцију (у случају 
да узорак потиче из нормалне дистрибуције) је статистички значајна. 

                                                 
13 Jarque, C. M. & Bera, A. K. (1987). A Test for Normality of Observations and 
Regression Residuals, International Statistical Reviews,  55, 163–172. 
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Слика 2.: Хистограм фреквенција и Gauss-ов Q-Q дијаграм                      
логаритамских приноса Belexline 
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Извор: Мирјанић, Б., Димитров, Ф., Самарџић, М. 

 
Условну варијабилност није могуће директно посматрати, те 

су коришћене квадриране вредности логаритамских приноса. На 
слици 3 уочавамо да временске серије поседују „шиљке“ који указују 
на присуство варијације условне варијансе: екстремне вредности у 
већој мери доприносе условној волатилности, доминирајући  
дијаграмом. Будући да волатилности нису константне у времену, обе 
анализиране временске серије имају својство хетероскедастичности 
(енгл. Хетероскедастицитy) које доприноси спљоштености 
расподеле приноса на сликама 1. и 2. Будући да дневне стопе 
приноса Belex15 и Belexline имају временски нестабилне варијансе, 
намеће се закључак да се оцена динамике варијанси може извршити 
на основу ГАРЦХ модела. 

 

Слика 3.: Квадрирани логаритамски приноси 
 (Belex15 лево, Belexline десно) 
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Извор: Мирјанић, Б., Димитров, Ф., Самарџић, М. 

 
У досадашњем делу рада, потврђене су стилизоване чињенице о 
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карактеристикама финансијских временских серија: одбачена је 
претпоставка о нормалном распореду емпиријских дистрибуција 
приноса, и потврђена претпоставка о присуству хетероскедастичности14.   

 
3. ТЕСТИРАЊЕ СЛАБОГ ОБЛИКА ХИПОТЕЗЕ ЕФИКАСНОГ 
ТРЖИШТА НАКОН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГУЛАТОРНИХ 

РЕФОРМИ 
 
Слаба форма хипотезе ефикасности тржишта капитала 

Републике Србије тестирана је коришћењем економетријских тестова 
испитивања хипотезе случајног хода који укључују: тест јединичног 
корена и тест присуства аутокорелације резидуала модела. 
Испитивање да ли се статистичка својства временске серије мењају 
током времена, односно да ли је временска серија стационарна или 
поседује јединичне корене (енгл. Унит роот), извршено је 
коришћењем проширеног Dickey-Fuller-овог теста који испитује 
стационарност временске серије података. Приликом избора броја 
помака (енгл. Lag) коришћен је Schwarz-ов критеријум.  

Уколико се статистичка својства временске серије не мењају 
током времена, временска серија је стационарна. Стационарност је 
својство временске серије чије се кретање током времена одвија по 
устаљеном обрасцу у смислу непроменљивости средње вредности и 
варијансе. Стационарност одбацује хипотезу о случајном ходу 
приноса, а ова предвидивост приноса одбацује слаб облик хипотезе 
ефикасности тржишта капитала. Супротно, уколико су параметри 
кретања временске серије функција временског тренутка, тада је 
временска серија нестационарна, а приноси прате случајан ход. 
Непредвидивост приноса потврђује слаб облик хипотезе ефикасности 
тржишта капитала и немогућност остварења изнадпросечних приноса. 

У табели 2, видимо да је апсолутна вредност DF статистике 
(0,3280)  мања од апсолутних критичних вредности за нивое 
значајности од 1 % (-3,4398), 5 % (-2,8656) и 10 % (-2,5690), те се нулта 
хипотеза о постојању јединичног корена за дневне вредности Belex15 
прихвата. 

Резултати DF теста на диференцираним подацима првог реда у 
табели 2 упућују на супротан закључак. Вредност DF статистике у 
апсолутном износу (-23,6488) је већа од критичних вредности за нивое 

                                                 
14 Коришћење GARCH модела се стога препоручује као незаобилазна апаратура 
приликом моделовања ризика на домаћем тржишту капитала. Мирјанић, Б., & 
Бранковић, Н. (2012). Моделирање волатилности тржишних индекса Београдске берзе  
– Belex15 i Belexline, EMC Review – Economy and Market Communication Review – 
Часопис за економију и тржишне комуникације, Бања Лука, Вол. 2, Но 2, 336-355. 
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значајности од 1 %, 5 % и 10 % у апсолутном износу, те се нулта 
хипотеза о постојању јединичног корена одбацује (прихвата се 
алтернативна хипотеза о стационарности прве диференце временске 
серије). 
 

Табела 2.: Резултати проширеног Dickey-Fuller-овог теста  
на дневним и на диференцираним дневним подацима Belex15 

 
Null Hypothesis: Belex15 has a unit root, Exogenous: Constant, 

MaxLag = 19. 
 Belex15 

dnevni podaci 
Belex15 diferencirani 

dnevni podaci 

t-Statistic 
  Prob.

* t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-
Fuller test statistic 

 0,3280 
0,979

6 
-23,6488 0,0000 

 
Test 
critical 
values: 

1% level -3,4398  -3,4398  
5% левел -2,8656  -2,8656  

10% 
левел -2,5690 

 
-2,5690 

 

Извор: Мирјанић, Б., Димитров, Ф., Самарџић, М. 
 
Неједнозначан резултат неопходном чине анализу постојања 

серијске корелације резидуала. Тестирањем присуства аутокорелације 
резидуала утврђује се да ли временска серија Belex15 заиста поседује 
јединични корен. Корелограм аутокорелације приказује мере 
корелације између текуће вредности и претходних вредности 
временске серије преко ауткорелационе функције (АЦ) и парцијалне 
аутокорелационе функције (ПАЦ) до 36. лага. Тестирањем резидуала 
података Belex15, на слици 4 (леви панел) се уочавају статистички 
значајни коефицијенти аутокорелације од седмог лага, те се резултат 
Dickey-Fuller-овог теста о постојању јединичног корена за дневне 
вредности Belex15 не може прихватити као тачан. Статистичка својства 
временске серије Belex15 показују предвидиво кретање током времена, 
односно стационарност. Корелограм резидуала диференцираних 
података Belex15 (слика 4, десни панел) приказује значајне 
коефицијенте аутокорелације од осмог лага, те постоји могућност 
формирања модела који описује кретање Belex15, али на вишем нивоу 
диференције података. Стационарност временске серије је потврђена и 
на другом нивоу диференције података Dickey-Fuller-овим тестом и 
тестовима корелације резидуала. Резултати анализе индекса Belex15 
показују да је тржиште капитала неефикасно, односно не испуњава 
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услове хипотезе случајног хода. 
 

Слика 4.: Корелограм аутокорелације, парцијалне аутокорелације  
и вредност Q статистике за: а) резидуале серије података и б) 

резидуале диференциране серије података на првом нивоу за Belex15 
 

  
Извор: Мирјанић, Б., Димитров, Ф., Самарџић, М. 

 
Табела 3.: Резултати проширеног Dickey-Fuller-овог теста 

на дневним и на диференцираним дневним подацима Belex15 
Null Hypothesis: Belex15 has a unit root, Exogenous: Constant, 

MaxLag = 19. 
 Belexline 

дневни подаци 
Belexline 

диференцирани 
дневни подаци 

t-Statistic 
  Prob.

* t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-
Fuller test statistic 

1,0885 
0,997

4 
-23,4696 0,0000 

Test 
critical 
values: 

1% level -3,4398  -3,4398  
5% level -2,8656  -2,8656  
10% level -2,5690  -2,5690  
Извор: Мирјанић, Б., Димитров, Ф., Самарџић, М. 



609 

У табели 3, уочавамо да је апсолутна вредност DF теста за 
дневне податке Belexline (1,0885) мања од апсолутних критичних 
вредности за нивое значајности од 1 % (-3,4398), 5 % (-2,8656) и 10 % (-
2,5690), те се нулта хипотеза о постојању јединичног корена прихвата. 

Апсолутна вредност DF теста на диференцираним подацима 
првог реда (-23,4696) је већа од апсолутних критичних вредности за 
нивое значајности 1 %, 5 % и 10 %, те је нулта хипотеза о постојању 
јединичног корена нетачна и прихвата се алтернативна хипотеза о 
стационарности прве диференце серије. Услед неједнозначних 
резултата, извршена је анализа серијске корелације резидуала. 

 
Слика 5.: Корелограм аутокорелације, парцијалне аутокорелације 

и вредност Q статистике за: а) резидуале серије података и б) 
резидуале диференциране серије података на првом нивоу за 

Belexline 

 
Извор: Мирјанић, Б., Димитров, Ф., Самарџић, М. 

 
Тестирањем резидуала дневних података Belexline (слика 5, 

леви панел) се уочавају значајни коефицијенти аутокорелације од 
шестог лага, те се резултат Dickey-Fuller-овог теста прихвата као 
тачан и закључујемо да је тржиште капитала неефикасно и не прати 
случајан ход. Аутокорелациона функција резидуала диференцираних 
података Belexline (слика 5, десни панел) указује на коефицијенте 
аутокорелације од осмог лага, те је хипотеза о постојању јединичног 
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корена одбачена. Стационарност временске серије је потврђена и на 
другом нивоу диференције података Dickey-Fuller-овим тестом и 
тестовима корелације резидуала. Резултати анализе Belexline 
показују да је тржиште капитала у посматраном периоду 
неефикасно, односно није испунило услове хипотезе случајног хода. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
У посматраном периоду, коришћењем аналитико-

експерименталног приступа одбачен је слаб облик хипотезе 
ефикасности тржишта. Тиме је доведена у питање алокативна улога 
тржишта капитала која је омогућена исправно утврђеним тржишним 
ценама. Иако су регулаторне промене омогућиле већу поузданост 
информација, а рационално понашање инвеститора олакшале 
повећаном транспарентношћу тржишта на којем су успостављена 
строжија правила извештавања, узрок неефикасности тржишта је 
изразита неликвидност која се огледа у: данима без ценовних сигнала 
(несинхроно трговање), недостатку стабилних и високих дневних 
промета, високој волатилности цена (енгл. Spread) и могућности 
утицаја на цену при извршењу великих трансакција, малим бројем 
учесника и слабом конкуренцијом на тржишту. 

Неликвидност инвеститорима не пружа сигурност и повећава 
ризик да неће бити у могућности да затворе позиције без великог 
губитка уложене имовине. Присуство малог броја великих 
институционалних инвеститора илузорним чини очекивање да се цена 
неке неликвидне акције неће променити под утицајем таквог актера на 
тржишту. Инвеститори се на домаћем тржишту капитала не могу 
поуздати да у сваком тренутку могу да обаве трансакцију, посебно 
велику, без знатније промене цене. На домаћем тржишту се акцијама 
већих компанија у већој мери тргује, тако да се новопристигле 
информације најпре одражавају на цене акција великих компанија. 
Поменута временска разлика доводи до позитивног кретања цена 
акција, серијалности приноса, када тренутне опсервације 
представљају део серије промена цене које нису случајне варијабле. 
На страни понуде и даље доминирају индивидуални власници, који су 
акције стекли бесплатном поделом, а на страни тражње корпоративни 
сектор, што доводи до концентрације власништва и нестајања 
финансијског материјала са тржишта. 

Упркос повећаној транспарентности тржишта и строжијим 
захтевима за обелодањивањем информација, неликвидност тржишта 
спречава већи доток капитала и чини препреку у даљем развоју 
домаћег финансијског тржишта. Стога се неликвидност тржишта 
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намеће као аргумент за надзорне и регулаторне институције ради 
побољшања општих услова на домаћем тржишту, а увођење државних 
дугорочних обвезница и дуговних хартија од вредности 
корпоративног сектора као начин да се подстакне штедња и 
инвестиције.  
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Апстракт: Прве банке у Европи биле су места за чување предмета од вредности, 
као што су злато и сребро, пошто су појединци страховали за своју имовину због 
ратова, крађа и експропријације од стране државе (Rose & Hudgins, 2005). С 
годинама је страх нестао, а остала је навика да се вредности чувају у банци и да 
се за то добија одређена надокнада. Временски рокови, каматна стопа, врсте 
динарске и девизне штедње су неки од разлога због којих су поједине банке 
популарније од других и због којих су привукле  већи број клијената. Током период 
експанзије, пре ескалације глобалне економске кризе, дошло је до враћања 
поверења у домаће банке и значајног раста штедње становништва. Током кризе 
због поскупљења и оскудице иностраних извора финансирања домаће банке се 
окрећу домаћим депозитима као значајном извору финансирања активности и 
стабилности банкарског система. У Србији одређени број банака предњачи по 
броју клијената који користе услуге динарске и девизне штедње и по вредности 
улога. Било би значајно истражити тенденције у депозитима становништва у 
периоду кризе, анализирати понуду банака, утврдити разлоге бољег од просечног 
одзива становништва и указати на могућности да се депозити становништва 
повећају.   
Кључне речи: банкарство, динарска и девизна штедња 
 
Abstract: The first banks in Europe were points where valuable stuffs could be kept, 
such as gold and silver, since citizens were afraid to lose their assets due to wars, theft 
and expropriation by the state (Rose & Hudgins, 2005). During years the fear has 
disappeared, but the habit of keeping valuable objects in banks and receiving certain 
compensation for that, has been maintained. Deadlines, interest rates, types of savings 
are factors why certain banks are more popular than others and the reason why these 
banks have a greater number of clients. During the period of expansion, prior to the 
Global economic crisis, the credibility of domestic banks in Serbia recovered and 
domestic savings increased a lot. During the period of recession foreign sources for 
financing became more scarce and expensive, so domestic banks are interested for 
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domestic deposits in order to finance their activities and as important factor of stability 
of the system. In Serbia, a certain number of banks stand out according to the number of 
clients who use their services of savings in dinars and foreign currency and according to 
value of those deposits. It would be important to explore tendencies in deposits of 
citizens during the period of recession, to analyze banks' offer in details, to access 
factors for better than average answer of clients and to point potentials for deposits 
expansion in the future. 
Key words: banking, savings in dinars, savings in foreign currency 
 

1. УВОД 
 
 Понуда банака се не разликује много и само делом одржава 
различиту позицију банака и значај који за њих има штедња. Остаје 
питање зашто су поједине банке привлачније од других? Настојаће 
се осветлити и проблем структуре штедње где нема већих промена 
јер доминира девизна штедња, што говори о евризацији, што  је 
сагласно и са степеном уговарања кредита у девизама. Нараво да је 
то парадокс пошто НБС доказује да се динарска штедња више 
исплати.  
 Циљ овог рада је да постави теоријске оквире за истраживање 
овог вида банкарских услуга, да се процени стање динарске и 
девизне штедње кроз анализу понуде банака у Србији, тј., 
Комерцијалне банке, Интеса банке и АИК банке. 
 

2. ДЕПОЗИТНИ ПОТЕНЦИЈАЛ И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ 
 
 Депозитни потенцијал банке представља део финансијског 
потенцијала који је формиран из туђих извора. Према стандардној 
класификацији, депозитни потенцијал обухвата билателарно 
уговорене новчане износе на депозитним пословним рачунима 
(Ђукић, Бјелица & Ристић, 2006.)  
 Депозити могу бити према врсти: динарски и девизни, по 
виђењу и орочени, наменски и ненаменски , дати у узети, судски, 
гарантни и други, каматни, бескаматни и др. 
 Према рочности депозите делимо на краткорочне и 
дугорочне. У оквиру краткорочних разликујемо: депозитни новац, 
депозите по виђењу у девизама, остале депозите по виђењу; 
ограничене депозите, орочене депозите у динарима и девизама преко 
једне године и орочене у динарима и девизама са ограничењем до 
једне године. Дугорочне депозите делимо на: дугорочне депозите у 
динарима; у девизама и депозите за изградњу (стамбено-комуналну). 
 Значај депозита за банку је велики, поготово орочени 
депозити, који представљају основу кредитног потенцијала банке. 
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Банка користи депозит и пласира га путем кредита онима којима су 
та средства неопходна, нарочито у нестабилним временима када се 
не сме ослањати на иностране изворе.  
 

3. КРЕТАЊЕ ШТЕДЊЕ У СРБИЈИ 
 
 У периоду од 2001. до априла 2010. године динарска штедња 
је повећана седам и по пута. И поред раста динарске штедње она и 
даље заостаје за девизном штедњом.  Девизна штедња је у истом 
периоду повећана готово двадесет пута и крајем априла 2010. године 
износила је 6.276 милиона евра. Раст девизне штедње је био 
континуиран све до октобра 2008., када је због светске финансијске 
кризе смањена за око милијарду евра до краја те године (Хаџић, 
2013). Смањење се јавља због тога што су градјани поуцени лошим 
искуством, тј. пропадањем штедње у не тако далекој историји, 
повлачили свој новац. 
 Током 2013. године девизна штедња становништва је 
повећана за 144,8 милиона евра, на 8,4 милијарде евра. Смањење 
инфлације, стабилан курс динара, али и повољније каматне стопе и 
порески третман динарске штедње у поређењу с девизном 
определили су гађане да у 2013. дају предност динарској штедњи. 
Као резултат, динарска штедња је готово удвостручена и крајем 
године износила је 33 милијарде динара (НБС, 2013.) 
 Од 2001. до 2013. године, анализама које је радила Народна 
банка Србије дошло се до резултата да је и упрскос већем 
коришћењу девизне у односу на динарску штедњу, динарска штедња 
исплатљивија. Народна банка Србије је одрадила две анализе, прва је 
одрађена у октобру 2010. године, друга 2013. године, такође у 
октобру. (НБС, 2013.) Кроз анализе дошло се до следећих резултата: 
да је штедња у динарима орочена на годину дана била исплативија 
од штедње у девизама исте рочности у већем броју посматраних 
периода; да је стабилност курса динара у последњој години штедње 
у динарима учинила знатно исплативијом од штедње у девизама у 
том периоду. На резултате у наредном периоду зависиће од 
макроекономске стабилности, висине инфлације, односа  између 
каматних стопа на динарску и девизну штедњу, пореског третмана 
динарске и девизне штедње и кретања курса динара. 
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Табела 1.: Штедња становништва код банака  
(износ у милионима динара, стање крајем периода) 

 

 
 

Извор: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/80/index.html 
 
 У 2014. години забележен је мањи пораст и како код девизне 
штедње, тако и код штедње у динарима, што се може видети на 
приказаној табели. Банке и ове године нису нудиле боље услове 
поводом Светском дана штедње, тако да је изостао раст каматних 
стопа на штедњу становништва а на то је и имала утицаја релативно 
ниска примања становништва, као и висока стопа незапослености. 
Поплаве које су задесиле Србију у 2014. години такође су имале 
негативан утицај на видљив пораст штедње грађана. 
 

4. АНАЛИЗА ПОНУДЕ БАНАКА 
 
 Кроз анкету на часопису Economy.rs, а на основу следећих 
параметара биране су најбоље рангиране банке: најбоља понуда на 
банкарском тржишту, најбољи однос према клијентима, најбоља 
мрежа пословница и банкомата, са најбољим радним временом, и 
банке које на најбољи начин представљају своју понуду. Избор 
грађана од 35 банке које послују на територији наше земље пао је на: 
банка Интеса, Комерцијална банка и АИК банка. Часопис Ецономy 
је преузео анкету са портала сајта банке онлине.рс4 где је анкета и 
                                                 
4 http://www.kombeg.org.rs/aktivnosti/udr_fin_org/Detaljnije.aspx?veza=6540 
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одрађена. До сада смо могли чути за многа истраживања и 
рангирање банака које спроводе агенције које се баве истраживањем 
тржишта. Ово ће бити мало другачије, али по нашем мишљењу, а и 
по мишљењу људи који су осмислили и спровели анкету, много 
битније и практичније садашњим и будућим корисницима 
банкарских производа. Анкета је фокусирана на искуство које је 
произашло из досадашње сарадње са банком и држимо се тога да да 
је то најбоља потврда о квалитету њеног пословања. 
 

5. ШТЕДЊА У НАЈБОЉЕ ПЛАСИРАНИМ БАНКАМА 
 
 У својој понуди Интеса банка има следеће: месец по месец 
штедња, динарска штедња, скала динарска штедња, девизна штедња, 
и рента штедња. Банка Интеса са укупном штедњом грађана од 
преко милијарду евра спада међу водеће банке на српском тржишту.5  
 Укупна девизна штедња у Комерцијалној банци прешла је 
рекордну суму од 1,5 милијарди евра.6 О поверењу и успеху које је 
стекла Комерцијална банка у Србији говори и то да се скоро сваки 
пети евро штедње грађана налази у Комерцијалној банци. 
Комерцијална банка у својој понуди има следеће: динарску, девизну, 
цврчак, и рента штедњу.7 
 Данас са више од 620 милиона евра девизне штедње 
становништва, банка је препозната као поуздан партнер великом 
броју грађана.8 АИК банка у својој понуди има: 25+5 орочена 
штедња, флеxи штедња, девизна орочена штедња, МИНИАИК 
штедња за најмлађе, орочена штедња у еврима са месечном исплатом 
камате, орочена штедња у еврима са исплатом камате унапред, 
орочена штедња у динарима, и штедња по виђењу. 
 На орочене депозите на 1, 3 и 6  месеци најповољније каматне 
стопе  даје Интеза,  док на 12 месеци  примат  имају АИК и 
Комерцијална банка. На дво и трогодишњем ороченом депозиту 
Комерцијална банка остаје усамљена јер евиденцију коју пружају 
Интеса и АИК банка су непотпуне, самим тим и недоступне за 
разматрање. 
 
                                                 
5 http://www.bancaintesa.rs/code/navigate.aspx?Id=10 
6 http://www.dnevno.rs/biznis/novac/141759-rekordna-stednja-gradana-uprkos-
krizi.html 
7 http://www.kombank.com/stednja 
8 http://www.aikbanka.rs/sr/o-banci/istorijat 
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Табела 2.: Преглед каматних стопа банака у Србији 
 

ИНТЕСА БАНКА АИК БАНКА 
КОМЕРЦИЈАЛНА 

 БАНКА 

Рок ЕУР РСД УСД Рок ЕУР РСД УСД Рок ЕУР РСД УСД 

1 м 5,50 10,00 2,80   1 м 2,00 6,00  1,90  1 м 2,00 8,0 1,00  

3 м 6,00 10,50 3,00  3 м 3,75  8,00  1,90 3 м 3,50 9,00  1,50 

6 м 6,30 11,00  3,50  6 м 4,50  9,00  2,20 6 м 4,40 9,50  2,00 

12 м 5,00 12,00  3,70  12 м 5,50  10,00  2,60 12 м 5,10 10,00  2,50 

24 м       24 м 6,50     24 м 5,50 11,00  2,75 

36 м       36 м 6,50     36 м 5,80 12,00  3,00 

 
6. ЗАКЉУЧАК 

 
 Дубљим истраживањем тржишта, и  прегледом понуда других 
банака може се утврдити да ни једна од ових три, анализираних нису 
најповољније, увек се може наћи понека  банка која даје веће 
каматне стопе.  
 Каматне стопе по којима банке прикупљају депозите свакако 
утичу на цену пласмана, На штедњу у динарима знатно су више од 
каматних стопа на штедњу у девизама, али грађани више штеде у 
девизама. На одлуку грађана да ли ће штедети у динарима и 
девизама утичу и други фактори, пре свега кретање курса динара у 
односу на евро и инфлација. Стабилизовање фактора створиће се 
услови да се грађани више него до сада опредељују за штедњу у 
домаћој валути. 
 Грађани Србије, међутим имају навику да штеде радије у 
страној валути. Чак и у периодима када је динар био стабилан а 
каматне стопе на динарске депозите много више од камата не 
депозите у еврима, динарска штедња се није приближила штедњи у 
еврима. У условима изражене волатилности курса, грађани се још 
теже опредељују за динарску штедњу. Основни предуслов за 
повећање динарске штедње је стабилност динара у дужем 
временском периоду.  
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МЕТОДИ И СИСТЕМИ ЗАШТИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ 
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METHODS AND SECURITY SYSTEMS OF ELECTRONIC PAYMENTS IN 
SERBIA 
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Србија 
 
 

Резиме: Циљ нашег истраживања је указивање на значај савремених технологија, 
али уједно и на безбедносне ризике приликом употребе те технологије, са 
посебним освртом на њену примени приликом електронских плаћања и одређени 
степен заштите података који је потребно постигнути. Детаљније се и 
упознајемо са савременим техникама заштите информација, на којима се заснива 
безбедност савременог електронског пословања како у свету тако и у Србији. 
Највећи број техника заштите везан је за примену криптографских решења у 
виду симетричне, асиметричне криптографије или дигиталног потписа као данас 
најпоузданије технике заштите. Појединци и компаније би се без предрасуда 
требале укључилити  у овај вид размена информација, имајући на уму да постоји 
временска актуелност информација као што постоји временска вредност новца. 
Кључне речи: криптографија, јавни кључ, приватни кључ, дигитални потпис, 
електронски сертификат. 
 
Abstract: The aim of our research is to emphasize the importance of modern technology, 
but also the security risks when using these technologies, with particular reference to the 
use during the electronic payment and a certain level of data protection which is 
necessary to achieve. We will thoroughly introduce modern techniques of information 
security, which are the basis for security of modern e-business in the world and in 
Serbia. The largest number of protection techniques is related to the implementation of 
cryptographic solutions in the form of symmetric, asymmetric cryptography and digital 
signatures today as the most reliable protection techniques. Individuals and companies 
should without prejudice get involved in this kind of exchange of information, bearing in 
mind that there is a temporal actuality of information as there is a time value of money. 
Key words: cryptography, public key, private key, digital signature, electronic certificate 
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 Решење питања сигурности је од кључног значаја за успешну 
реализацију е-пословања. Бројне сигурносне претње од вируса, 
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прислушкивања до хакерских напада захтевају предузимање низа 
мера заштите. Ниво заштите разменљивих електронских порука 
изузетно је значајан елемент на основу којег се корисници 
опредељује за или против примене е-трансакција. То је посебно 
карактеристично у случајевима када губитак, измена, неовлашћени 
увид или неке друге претње електронским документима могу да 
изазову значајне правне и финансијске последице по учеснике у on-
line трансакцији. Наиме, у е - пословању и размени електронских 
докумената учествују бројни партнери и сви морају да имају 
одговарајући ниво заштите. 
 Под заштитом података подразумева се намера да подаци 
остану познати само пошиљаоцу и примаоцу, и тако да једино они 
могу да их користе. Могућност увида трећих лица може да доведе до 
злоупотребе одређених података, а то може да изазове негативне 
последице по учеснике у размени. Подаци могу да се поделе на 
следеће четири групе: jавни подаци - подаци у које сви могу да имају 
увид; aуторизовани подаци - подаци у које сви имају увид, али су од 
неауторизованог коришћења заштићени ауторским правом; 
поверљиви подаци – подаци који су тајни, али се зна да постоје; 
тајни подаци – подаци који постоје као тајна.4 
 За заштиту поверљивих и тајних података користе се многе 
методе и технике. Ако се подаци шаљу неким средством 
комуникације, примењују се технике које су развијене у 
криптографској науци. Када се подаци чувају или примају на 
одређеном месту, обезбеђују се применом техника персоналне 
идентификације. За заштиту информационих система предузећа од 
негативних утицаја са Интернета обично се користи гранични сервер 
(firewall). 
 Најосетљивије тачке на којима треба поставити заштитне 
механизме, са технолошког гледишта, јесу следећи нивои заштите: 
заштита на нивоу телекомуникационе мреже, заштита на 
апликативном нивоу, заштита на нивоу поруке. 
 Криптографија је наука о тајном писању (записивању) и бави 
се методама очувања тајности информација. Криптографски 
алгоритам трансформише читљив текст P (од plaintext) у нечитљив 
текст C (од ciphertext). Криптоанализа је, супротно, наука о добијању 
читљивог текста P (или кључева), тако да напад на приватност 
криптованих података представља покушај криптоанализе. 

                                                 
4 Видас Бубања М., Модели и технологије е-пословања, Београд 2010 стр. 236 
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 Криптологија је наука која обухвата и криптографију и 
криптоанализу.5 
 Постоје различите форме криптографске технологије: 
симетрична криптографија, или метод јединственог кључа, 
асиметрична криптографија помоћу јавних кључева, криптографија 
помоћу јавних кључева, дигиталног потписа и хасх функције, 
дигитална коверта, дигитални сертификат и инфраструктура јавних 
кључева. 
 Модема криптографија користи алгоритме засноване на 
кључу због њихових практичних предности у односу на ограничене 
алгоритме. Конкретан скуп који се састоји из криптографских 
алгоритама, протокола који омогућују њихов рад и свих могућих 
кључева назива се криптосистем. 
 Криптографски алгоритми засновани на кључу деле се на 
симетричне (често се називају и конвенционалним) и асиметричне. 
Први користе исти тајни кључ за енкрипцију и декрипцију 
(схаредсецреткеyцрyптограпхy), док се други базирају на коришћењу 
различитих кључева за енкрипцију и декрипцију, од којих је један 
јавни и познат свима, а други тајни и познат само једном од учесника 
у комуникацији (publickeycryptography). 
 

СИМЕТРИЧНА КРИПТОГРАФИЈА (ТАЈНИ КЉУЧ) 
 
 Подразумева се коришћење само једног кључа и за 
шифровање и за дешифровање криптографске поруке, па отуда назив 
симетрична криптографија или метод јединственог кључа. Другачије 
речено, и пошиљалац и прималац поруке користе исти кључ, који 
поседују само они, и за шифровање и за дешифровање поруке. 
Проблем је сигурност кључа, односно, његова размена, коју треба 
обавити преко неког сигурног комуникационог канала или лично. 
Исто тако. у комерцијалној делатности тешкоћу може да причњава и 
број кључева, јер за сваког партнера требало би да постоји други 
тајни кључ. DES (Data Encryption Standard) 56-битни криптографски 
кључ развиле су NSA i IBM педесетих година, и он је, за сада, 
најпримењиванији стандард симетричне криптографије на 
Интернету. 
 Јединствени кључеви обезбеђују енкрипцију, али не 
обезбеђују аутентификацију и непорицање. Недостатци су начин 
како разменити кључеве и број потребних кључева. Предност 

                                                 
5
Лацмановић  И., Електронско банкарство, Београд 2010стр. 55  
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коришћења јединствених кључева је брзина, али је важно решавање 
проблема сигурности приватног кључа. 
 
Слика 1.: Симетрична криптографија- метод тајног кључа6 

Енкриптовани подаци 

 
 

АСИМЕТРИЧНА КРИПТОГРАФИЈА - МЕТОД ЈАВНОГ 
КЉУЧА 

 
 Ту криптографску технику открили су Whitfield Diffie i Martin 
Heilman 1976. године. Под њом се подразумева коришћење два 
математички повезана дигитална кључа: јавног и приватног. Јавни 
кључ и приватни кључ се креирају истовремено и користе исту 
математичку формулу или алгоритам.7 У криптографском процесу 
један кључ се користи за креирање криптоване поруке, а други за 
њено дешифровање. Услед коришћења два кључа, тај метод се 
назива асиметрична криптографија (asymetriccryptography). 
 Јавни кључ, који се слободно дистрибуира, користи се само за 
енкрипцију и помоћу њега не може да се декриптује документ или 
фајл. Комплементарним приватним кључем може само да се 
декриптује информација. Сваки корисник има свој пар кључева - 
приватни и јавни кључ из пара. 
 Асиметрични кључеви обезбеђују приватност, аутентифи-
кацију и непорицање. Недостатак таквих кључева је спорост. Осим 
тога, важно је питање сигурности приватног кључа и како знати да је 
јавни кључ валидан. 

 

                                                 
6
Видас Бубања М., Модели и технологије е-пословања, Београд 2010 стр. 245 

7 Rainer K.,Turban E., Увод у информационе системе, Београд 2009 стр. 86 
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Слика 2.:  Криптографија помоћу јавних кључева: Креирање 
дигиталне коверте8 

 
 

Табела 1.: Кораци у примени метода асиметричних кључева9 
1. корак - пошиљалац формира 
дигиталну поруку 

Порука може да буде документ, табела или 
дигитални објекат 

2. корак - пошиљалац долази до 
примаочевог јавног кључа из 
јавног директоријума и 
примењује га на поруку 

Јавни кључ је широко дистрибуиран, а може 
да се добије и од примаоца лично 

3. корак- примена примаочевог 
јавног кључа омогућава 
обликовање криптованог текста 
поруке 

Порука која је једном енкриптована помоћу 
јавног кључа не може да се декриптује 
применом истог кључа. Процес је 
неповратан. 

4.корак- енкриптована порука се 
шаље преко Интернета 

Енкриптована порука је подељена на пакете 
и послата преко висе различитих рута, тако 
да се комплетна порука тешко може 
зауставити, прекинути, али то није немогуће. 

5. корак- прималац користи свој 
приватни кључ за декриптовање 
поруке. 

Декриптовање може обавити само онај ко 
поседује тај приватни кључ - прави прималац 
поруке. 

 

                                                 
8 Laudon K. and al. (2001) E-commerce: Business, Technology and Society, Addison 
Wesley, Boston pp 251 
9
Видас Бубања М., Модели и технологије е-пословања, Београд 2010 стр. 245 
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ДИГИТАЛНИ ПОТПИС И HASH ФУНКЦИЈЕ 
 
 Hash функција је криптографска техника која показује да ли је 
порука промењена у транспорту. Реч hash значи збрка, тј. правити 
збрку. То је математички процес заснован на алгоритму којим се 
порука сажима (digest) у hash  резултат који се шаље примаоцу. 
Прималац када прима поруку, примењује ту функцију. Ако је 
прорука измењена, добиће другачију hash  вредност од оне која му је 
послата уз поруку. Пошиљалац, пошто помоћу примаочевог јавног 
кључа обави енкрипцијуhash резултата и оригиналне поруке, још 
једном врши енкрипцију, помоћу свог приватног кључа, да би 
обезбедио аутентичност поруке и гарантовао њено непорицање. Тако 
се добија дигитални потпис или „потписани" криптовани текст који 
коначно може да се пошаље преко Интернета јер су обезбеђени 
поверљивост поруке и аутентичност пошиљаоца.   
 Шифарски системи са јавним кључевима, као и системи за 
дигитални потпис могу бити веома спори. Дешава се и да у неким 
случајевима, дужина дигиталног потписа буде већа или једнака 
дужини саме поруке која се потписује. Да би се решили ови 
проблеми користи се hash функција.10 

 
Табела 2.: Кораци у примени метода дигиталног потписа и hash  

функције
11 

 
1. корак- пошиљалац формира 
оригиналну поруку. 

Порука може да буде било који 
дигитални фајл 

 2. корак- пошиљалац примењује 
hash  функцију и добија 128-битни 
hash  резултат. 

Hash  функција сажима поруку 

3. корак- пошиљалац енкриптује 
поруку и hash  резултат применом 
примаочевог јавног кључа и пише 
криптовани текст поруке. 

Једном енкриптована порука јавним 
кључем не може да се декриптује 
применом истог кључа. Процес је 
неповратан. 

4. корак- пошиљалац поново 
енкриптује резултат применом свог 
приватног кључа. 

Приватни кључ пошиљаоца је 
дигитални потпис. Само једна особа 
може да направи тај дигитални знак. 

5. корак- резултат те дупле 
енкрипције шаље се преко 
Интернета. Прималац користи свој 
приватни кључ за декриптовање 
поруке. 

Порука пропутује Интернет као серија 
независних пакета. 

                                                 
10 Милосављевић М., Мишковић В., Електронска трговина, Београд 2013 стр. 133 
11
Видас Бубања М., Модели и технологије е-пословања, Београд 2010 стр. 247 
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6 корак- прималац користи 
пошиљаочев јавни кључ да би  
аутентификовао поруку 

Поруку је могао да пошаље само ималац 
дигиталног потписа - прави пошиљалац. 

7. корак- прималац користи свој 
приватни кључ да би 
декриптоваоhash  функцију и 
оригиналну поруку.  Проверава да 
ли се слажу резултати примењене 
hash  функције. 

Hash  функцијом се проверава 
оригиналност поруке, што је потврда да 
порука није мењана у току транспорта. 

 
 Дигитални потпис је нова метода заштите података која се 
добија комбиновањем две технике: технике приватног кључа и hash  
функције. Пошто комбинује две технике дигитални потпис се 
користи за: а) проверу интегритета поруке, б) проверу аутентичности 
порекла и ц) обезбеђење непорицања поруке. Због тога се дигитални 
потис сматра највишим степеном заштите. Дигитални потписи се 
класификују на различите начине:12 

• Имплицитни - ако се налазе у самој поруци,  
• Експлицитни -  ако су додати уз поруку, као неодвојив део, 
• Приватни – ако га може идентификовати једино неко ко 

поседује заједничку тајну информацију са пошиљаоцем, 
•  Јавни (истински) – ако било ко може да идентификује 

пошиљаоца на основу јавно доступне информације, 
•  Ревокабилни – ако пошиљалац може касније да негира да 

дигитални потпис припада њему, 
•  Иревокабилни – ако прималац може да докаже да је 

пошиљалац аутор поруке. 
 
 Таква примена асиметричне криптографије уз hash  функцију 
и дигитални потпис много је реалистичнија јер обезбеђује 
поверљивост поруке и аутентичност пошиљаоца. Наиме, само прави 
пошиљалац може да употреби свој приватни кључ и потпише поруку 
- само прави прималац својим приватним кључем може да 
дешифрује криптовану поруку. 
 

                                                 
12 Милосављевић М., Мишковић В., Електронска трговина, Београд 2013 стр. 134 
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Слика 3.: Асиметрична криптографија уз употребу hash 
функције и дигиталног потписа13 

 
 
 Дигитални потпис (digital signature) представља дигиталну 
верзију својеручног потписа - као што такав потпис једнозначно 
идентификује особу. Дигитални потпис може да идентификује 
аутора неке поруке, али и да докаже да порука приликом преноса 
комуникационим каналом није измењена. 
 Сваки потпис, био он дигитални или својеручни, мора да 
задовољи пет основних правила:14 

• мора да пружи идентификацију; 
• неможе бити манипулисан; 
• неможе бити копиран; 
• мора дабуде веродостојан; 
• не може бити оповргнут. 

                                                 
13 Laudon K. and al. (2001) E-commerce: Business, Technology and Society, Addison 
Wesley, Boston pp 252 
14
Лацмановић И., Електронско банкарство, Београд 2010 стр. 58 



 

629 

 Ови услови се могу испунити правилном употребом 
асиметричних алгоритама енкрипције, уз енкрипцију поруке 
приватним кључем пошиљаоца. 
 У највећем броју случајева није потребна енкрипција 
целокупне поруке довољно је енкриптовати само дигитални потпис, 
а поруку оставити непромењену. Наравно, ако је тајност поруке 
критична, она може бити заштичена. За креирање дигиталних 
потписа користе се поменуте hash  функције. 
 

Слика 4.: Механизам дигиталног потписа15 
 

 
 
 Идентификација пошиљаоца доказује се на основу саме 
могућности декрипције енкриптоване hash вредности, јавним 
кључем за који се зна да припада пошиљаоцу (проблем припадности 
јавног кључа решава се механизмом дигиталних сертификата), 
приликом пријема поруке, једноставним поредеђењем hash  
вредности на одредишном рачунару, лако се доказује да ли је порука 
била измењена . На овај начин је остварена сигурна идентификација 
пошиљаоца, уз очување интегритета поруке. 
 Комбиновањем методе приватног кључа и hash функције 
добијамо нову методу заштите података електронски (дигитални) 
потпис. Када се на оригиналну поруку примени hash функција добија 
се hash вредност. На ту вредност примењујемо метод приватног 
кључа како би вредност била позната само пошиљаоцу и примаоцу. 

                                                 
15American Bar Association (ABA) ,,Digital Signature Guidelines" Chicago, 01. August 
1996, p. 12. 
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Оно што смо добили је дигитални потпис који се користи за проверу 
поруке. Пошто комбинује две технике дигитални потпис се користи 
и за проверу интегритета поруке (измењености) и за заштиту 
података, али он служи и за потврду (енг. autentification) порекла 
поруке. Због ових предности он је данас најпримењиванија техника 
заштите података. 
 Већина земаља је данас и правно уредила област 
електронских потписа јер је она изузетно значајна за развој 
електронског пословања. Електронски потпис данас има снагу 
правог потписа и валидан је при закључењу уговора и издавању 
пословне документације за означавање оригиналних документима. 
Данас се електронски документи признају са истом правном снагом 
у пословању као и папиматидокумети, захваљујући постојању 
електронског потписа.16 
 

СИСТЕМИ ЗАШТИТЕ ЕЛЕКТРОНСИХ ПЛАЋАЊА У 
СРБИЈИ 

  
 На националном нивоу земље настоје да донесу сопствене 
законе о дигиталном потпису. У Србији Закон о дигиталном потпису 
је усвојен 2004. године, али се у пракси почео примењивати тек 
2009. године након доношења потребних подзаконских аката. 
Акредитована су до 2010. године три сертификациона тела и то прво 
ПТТ Србије, а затим и Привредна комора Србије и МУП добијају 
статус акредитованих СТ. 
 У Закону о електронском потпису Републике Србије на 
следећи начин дефинисани неки основни појмови:17 

• Квалификовани електронски потпис је електронски потпис 
којим се поуздано гарантују: идентитет потписника, 
интегритет електронских порука или докумената и 
немогућност накнадног порицања одговорности за њихов 
садржај. То је скуп нумеричких података којима се на 
криптографски поуздан начин утврђује веза између садржаја 
електронског документа и идентитета његовог потписника. 

• Квалификовани електронски сертификат (КЕС) је 
електронско уверење којим се једнозначно утврђује идентитет 
овлашћеног учесника електронског пословања. Издаје их 
овлашћено сертификационо тело. То може да буде свако 
правно лице које испуњава услове који су предвиђени тим 

                                                 
16
Бјелић П., Глобална електронска трговина, Београд 2012 стр. 215 

17
Закон о електронском потпису РС 2004 



 

631 

законом. Савезна влада одређује надлежни орган за 
акредитацију и праћење рада сертификационих тела који води 
и регистара кредитованих сертификационих тела за 
електронско пословање и контролише њихов рад. Влада 
одређује и накнаду за акредитацију сертификационих тела. 
Квалификовани електронски сертификати иностраних 
сертификационих тела равноправни су са домаћима које 
инострано сертификационо тело акредитовао надлежни орган. 

 Квалификовани електронски сертификат садржи:  
• Једнозначни идентификатор власника сертификата; назив 

сертификационог тела које је издало сертификат; рок 
важности сертификата; серијски број сертификата; 

• Јавни кључ власника; 
• Квалификовани електронски потпис сертификационог тела – 

издаваоца сертификата; 
• Остале податке прописане законом. 

 Квалификовани електронски сертификати могу да се издају 
на различитим електронским медијумима: Smart-картицама, 
дискетама итд. Савремени системи јавних кључева 
(PublicKeyInfrastructure - PKI) највишег квалитета користе Smart-
картице као медијуме за издавање електронских сертификата.  
 Треба обратити пажњу на то да дигитални сертификат има и 
рок важности.18 Чување издатих сертификата је такође дефинисано. 
Власник КЕС-а мора да чува податке и средства за електронско 
пословање и верификацију квалификованих електронских потписа, 
да их користи према закону и да спречи неовлашћени приступ тим 
подацима и средствима. Сертификационо тело мора да чува 
комплетну документацију о издатим  опозваним сертификатима - 
ради доказног материјала и верификације у судским, управним и 
другим поступцима - најмање пет година од њиховог издавања. 
 Према томе, за обављање електронског пословања учесници 
морају да поседују квалификоване електронске сертификате и 
рачунарску опрему (хардвер и софтвер):  

a) За креирање и чување електронских докумената, за слање и 
пријем електронских порука (персонални рачунар и 
одговарајући системски и комуникациони софтвер) и  

b) За генерисање и верификацију електронских потписа (хардвер 
и софтвер за генерисање и верификацију електронског 
потписа). 

                                                 
18 Rainer K.,Turban E., Увод у информационе системе, Београд 2009 стр. 87 
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 Осим синтагме „дигитални сертификат", неопходно је да се 
разјасни синтагма „инфраструктура криптографије са јавним 
кључем" Понекад се PKI описује једноставно као хијерархија 
поверења заснована на криптографији са јавним кључем, а понекад 
као криптографски систем са могућношћу дигиталног потписивања 
крајњих корисника. У ствари, под PKI подразумевају се сервиси и 
протоколи за управљање кључевима. Основне компоненте PKI 
система су следеће: сертификационо тело или ауторитет од поверења 
(CertificationAuthority) регистрационо тело (RegistrationAuthority). 
Сервиси који се често могу наћи у PKI систему јесу: регистрација 
кључа (издавање новог сертификата за јавни кључ); повлачење 
сертификата (поништавање претходно издатог сертификата);избор 
кључа (генерисање јавног кључа корисника); процена 
поверења(одређивање валидности сертификата и скупа 
ауторизованих операција); реконструкција кључа (поновно 
израчунавање пара кључева). Функционисање PKI система заснива 
се на основном документу система (CertificatePracticeStatements - 
CPS). То је документ који садржи детаљан опис свих процедура 
значајних за функционисање PKI система, као и безбедносну 
политику која се примењује. Типично, тим документом се прописују 
рад сертификационог тела, начин рада са дигиталним сертификатима 
(начин издавања и повлачења, израда листа повучених сертификата) 
и начин рада са криптографским кључевима (генерисање, чување и 
издавање корисницима). 
 Систем PKI обезбеђује поуздано окружење за реализацију 
четири основне функције заштите комерцијалних и пословних 
трансакција: аутентичност страна у комуникацији, интегритет 
порука, немогућност накнадног порицања трансакција и заштиту 
тајности података. Прве три функције се остварују на основу 
технологије дигиталног потписа, применом асиметричних 
шифарских система, док се функција заштите тајности најчешће 
реализује применом симетричних шифарских система. 
 Примери заштићених PKI апликација су: заштићене Wеб 
трансакције, заштићени e-mail сервис, заштићен FTP сервис, 
безбедно управљање документацијом, безбедна функција контроле 
приступа и безбедни систем електронске трговине и плаћања. 
 Систем PKI с дигиталним сертификатима много је скупљи за 
имплементацију од традиционалних метода аутентификације, као 
што су лозинке и PIN-ови, али његова цена драстично пада упоредо 
са сазревањем технологије. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

 Спречавање злоупотреба информација паралелан је задатак 
задатку развоја електронског плаћања. Основни задатак пружалаца 
услуга електронског пословања, свакако јесте заштита података, с 
обзиром на све већи број могућности и начина да се „заобиђу“ 
класични системи заштите и да се дође у посед информација. 
 Један од највећих проблема који се може јавити у 
електронском пословању јесте обезбеђење сигурности пословних 
трансакција и плаћања, с обзиром да се пренос средстава одвија on 
line, па самим тим и могућност појаве преваре и злоупотребе. 
Електронско банкарство се у великом делу ослања на мрежно 
окружење, кроз које се преноси све већи број података, упоредо са 
растом пословних операција. Да би се постигло поверење корисника 
електронског банкарства неопходно је обезбедити аутентичност, 
тајност, интегритет података и непорецивост активности учесника у 
електронским трансакцијама. Обезбеђење сигурности при обављању 
трансакција добија још више на значају јер на електронском 
тржишту не постоји директан однос учесника што потенцијално 
отвара могућност појаве неовлашћених, нелојалних или 
противзаконитих активности.  
 Велике компаније у Србији данас не поклањају довољно 
пажње рачунарској безбедности, интересује их само профит, али ће 
временом морати да узму у обзир правна и етичка питања која 
окружују безбедност. Управљачки тимови ових компанија ће морати 
да укажу својим запосленим на важност безбедносних питања и 
безбедносних ризика. Треба још много урадити по питању законске 
регулативе код нас како би електронско плаћање доживело успех 
какав заслужује, јер има много предности. 
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MIGRATION - ECONOMIC, POLITICAL AND SOCIAL CHALLENG ES OF 
OUR TIME  
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3 

 
 
Сажетак: Свет се данас константно мења. Глобализација је донела многе 
предности, али и неке нежељене нуспојаве. Она обухвата све сфере људског 
живота, а истовремено детерминише економске, политичке, друштвене, правне 
и друге процесе и односе у које су укључени појединци, организације, друштвене 
групе, државе, као и други национални, регионални, међународни субјекти. Она 
утиче на све процесе и односе, на свим хоризонталним и вертикланим нивоима. 
Управо део тих процеса су и миграције. Миграције су последица све веће 
интензификације друштвених и економских односа, изван и преко државних 
граница. Отварање граница и уклањање баријера покреће нова питања у свету у 
коме живимо, у нашем непосредном окружењу, нашем свакодневном животу и 
нама самима. На тај начин појединачна искуства постају распрострањене 
информације широм света. То доприноси развоју једне глобалне културе 
повезујући различита достигнућа и стављајући их на увид свих народа. „Ниједан 
човек није острво“, рекао је једном енглески песник Џон Дон. „Човек је друштвена 
животиња“, рекао је пре њега грчки филозоф Аристотел. И обојица су били у 
праву. У нашој је природи да се удружујемо, да живимо у заједници, да радимо 
заједно, да сарађујемо. И никада то становиште није имало више смисла него 
данас. 
Кључне речи: миграције, миграциона политика, глобализација, економска 
неједнакост, тржиште рада 
 
Summary: Today's world is constantly changing. Globalization has brought many 
benefits, but also some unwanted side effects. It encompasses all spheres of human life, 
and at the same time determines the economic, political, social, legal and other 
processes and relationships involving individuals, organizations, social groups, states, 
and other national, regional and international entities. It affects all processes and 
relationships at all horizontal and vertical levels. The part of these processes are 
                                                 
1 krsto.jaksic@gmail.com 
2 adrijana.vukovic@alfa.edu.rs 
3 aleksandra.pavicevic@alfa.edu.rs 
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migrations. Migrations are consequences of the increasing intensification of social and 
economic relations across state borders. The opening of borders and the removal of 
barriers launches new questions in the world in which we live, in our immediate 
environment, our daily lives and ourselves. In this way, the individual experiences 
become widespread information worldwide. It contributes to the development of a global 
culture by linking different achievements and putting them accessible to all people. "No 
man is an island," told an English poet John Donne. "Man is a social animal," said 
before the Greek philosopher Aristotle. Both of them were right. It is in our nature to get 
together, to live in the community, to work together, to cooperate. And this view is not 
never had more sense than today. 
Key words: migration, migration policy, globalization, economic inequality, labor 
market 
 

УВОД 
 
 Миграције представљају саставни део процеса глобализације 
и добро се прилагођавају њеним развојним процесима. Током 
времена обим миграција се повећава, а њене друштвене и културне 
карактеристке се умножавају. Економски развитак значајно повећава 
могућност раста обима привремених и циркуларних миграција, а све 
већи број миграната се усмерава ка животу у два или више друштава 
паралелно.  
 У времену глобалних миграционих токова и све веће 
мобилности радне снаге у свету, намеће се потреба за сталним 
продубљивањем теоријских знања, као основе за разумевање 
главних детерминанти тог феномена, а у циљу усмеравања фокуса 
миграционих истраживања ка што ефикаснијем савладавању изазова 
и  искоришћавању предности које миграције могу да донесу, како 
земљама порекла, тако и земљама одредишта или транзита.4  
 Управљање миграцијама подразумева уређен систем којим је 
успостављена јасна миграциона политика и планско и организовано 
управљање миграционим токовима, под којим се подразумева 
праћење спољних и унутрашњих миграционих кретања и 
спровођење активности које ће довести до подстицања регуларних и 
сузбијања нерегуларних миграција.  
 

                                                 
4 Предојевић-Деспић, Ј., Ка разумевању детерминанти међународних миграција 
данас – теоријска перспектива, Београд, 2010. 
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МИГРАЦИЈЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 
 

 Променљивост просторно-временских система, повезаност 
миграционог фактора и социокултурних вредности, процес 
репродукције становништва основа су миграционог процеса. 
Миграције, као појава имају утицаја на економске, политичке, 
историјске, социјалне аспекте друштва. 
  Анализа фактора динамичких и статичких миграција постаје 
неопходна. Данас су заступљене потпуно нове полазне могућности 
коришћења животних ресурса на основу реформи и еволуционих 
промена. У савременим условима развија се структурна корелација 
универзалног и конкретног, која модификује традиционално 
схватање о социјално-историјском карактеру миграција. Проблемски 
смисао затвара питање о карактеру миграционог постојања у 
глобалним и локалним вредностима.5 
 Класична миграција почиње питањем: не куда, већ зашто? 
Миграциона политика је стимуланс за остварење животних замисли 
и служи као основ за утврђивање социјално-економских полазишта 
друштвеног система. У целости миграциони фактор претпоставља 
показивање правца, не толико географског, колико емоционалних 
оријентација у погледу на тешкоће избора конкретне оријентације 
премештања. У погледу стварања новог сопственог искуства, 
информација о перспективној територији је не узрок, већ последица 
миграционог плана.  Миграција поприма стабилан универзалан 
статус као пут одласка, унапређење знања о окружењу, произвољни 
избор момента тражења. Тиме се остварује тражење не само нових 
територија, већ и „самог себе“ као услова преживљавања у новим 
околностима.6  
  Историјско миграционо искуство показује да се миграцијама 
не реализује разноликост, већ претапање унутрашњих 
индивидуалних особина миграционог постојања у нешто заједничко. 
С једне стране се ствара економска стабилност, с друге стране, 
недовољна чврстина животног мира. Велики удео миграната у 
оквиру укупне популације једне државе може да доведе до битнијег 
утицаја на социјалне, политичке, демографске и економске 
контексте државе. На тој основи може да дође до 

                                                 
5 Метељов, И., С., Специфичности феномена миграција у савременом друштву, 
Омски институт, РДТЕУ Омск, 2011.  
6 Метељов, И., С., Специфичности феномена миграција у савременом друштву, 
Омски институт, РДТЕУ Омск, 2011. 
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међуцивилизацијских конфликата, узајамног несхватања етноса, 
култура, животних стилова. 
  Као што је познато природа етничких схватања је таква да 
људи нису свесни своје необјективности и да је чак сматрају у 
потпуности природном. Отуда и одговарајући однос према мигранту 
као човеку „периферије“ за кога нема места у новом окружењу.7  
  Промене у контексту миграционог система и мењање веза 
између земаља ствара временску димензију миграционог система. 
Сматра се да она има кључну улогу у динамици миграционих 
кретања. Када се посматра утицај спољних фактора, промене у 
контексту миграционог система и промене у везама између земаља 
могу такође да буду изазване самим миграционим кретањима.  
 Разлози који доводе до покретања миграција могу бити 
значајно другачији од оних који доводе до њиховог устаљивања у 
времену и простору. Иако разлике у висини примања, ризици, 
могућности запошљавања, ширење тржишта могу да утичу на 
наставак просторног кретања становништва, нови услови који 
настају током миграција почињу да делују као независни чиниоци: 
развитак мигрантских мрежа, институционална подршка развитку 
транснационалних делатности, као и мењање друштвеног контекста 
рада у земљама пријема. Наведене промене доводе до веће 
вероватноће за наставком и проширивањем миграционих кретања, 
односно, процеса кумулативне каузалности.8  
 Са економског становишта миграција се може посматрати на 
макро и микро нивоу. На макро нивоу, сматра се да су главни 
покретачи миграција просторне разлике између понуде и потражње 
за радном снагом, односно расподеле капитала. Разлике у висини 
зарада наводе раднике да се селе из подручја са ниским зарадама и 
прекомерном понудом радне снаге, ка подручјима у којима су 
наднице више и постоји потражња за додатном радном снагом. Са 
друге стране, очекивано је сељење капитала у супротном смеру – од 
економски богатих ка сиромашним земљама и регионима. У оквиру 
тог процеса, подразумева се и сељење људског капитала, односно, 
високообразованих стручњака, који миграцијама из економски 
богатих у сиромашне земље желе да остваре што већи приход од 
знања и умећа за којима влада потреба у капиталом сиромашним 

                                                 
7 Метељов, И., С., Специфичности феномена миграција у савременом друштву, 
Омски институт, РДТЕУ Омск, 2011. 
8 Предојевић-Деспић, Ј., Ка разумевању детерминанти међународних миграција 
данас – теоријска перспектива, Београд, 2010. 



639 

подручјима.9 Кретање људи и капитала у супротним правцима би  
постепено довело до растуће конвергенције у примањима на оба 
краја миграционог процеса10, док би дугорочно гледано, тај процес 
водио уклањању изворних узрочника миграција11. На микро нивоу,  
мигрант као појединац и рационални учесник доноси одлуку о 
мигрирању на основу анализе трошкова и користи. Под 
претпоставком да одлуку доносе слободно и имају довољно 
потребних информација, очекивано је да ће мигрирати ка подручјима 
у којима ће моћи да буду најпродуктивнији, односно, где ће моћи да 
остваре највише зараде у односу на своја знања и вештине.12  
 
ОДГОВОР ЕУ НА МИГРАЦИЈЕ - СОЛИДАРНОСТ И ПОДЕЛА 

ОДГОВОРНОСТИ 
 
 Како свет постаје богатији, неједнакост је све израженија. 
Питање глобалне неједнакости поприма све већу важност. 
Економска и политичка моћ неједнако је распоређена између 
развијених и неразвијених земаља. Људи немају једнак приступ 
ресурсима. Уместо модернизације и постепеног економског 
развитка, неразвијене земље бивају ухваћене у замку свог 
неповољног положаја у оквиру глобалне геополитичке структуре.13 
Урушавање традиционалних економских односа и ширење 
економских интеракција у периферним подручјима, у мање 
развијеним земљама постепено условљава мењање до тада 
преовладавајућег статичног привредног модела. 
 Развитак  миграција повезује се са структурама светског 
тржишта, а интеракција између друштава представља важну 
детерминанту друштвених промена. Долази до миграције као 
неминовне последице у процесу капиталистичког развитка, било да 
је у питању интерна миграција – из села у градове, или међународна 
миграција ка економски развијенијим подручјима.14    
                                                 
9 Massey, D., S., et al., Theories of International Migration: A Review and Appraisal, 
Population and Development Review, 1993. 
10 Todaro, M., P., Maruszko, L., Illegal Migration and US Immigration Reform: A 
Conceptual Framework, Population and Development Review, 1987. 
11 De Haas, H., Migration and Development. A Theoretical Perspective, Working paper 
9, Oxford: IMI, 2008. 
12 Предојевић-Деспић, Ј., Ка разумевању детерминанти међународних миграција 
данас – теоријска перспектива, Београд, 2010. 
13 De Haas, H., Migration and Development. A Theoretical Perspective, Working paper 
9, Oxford: IMI, 2008. 
14 Massey, D., S., et al., Theories of International Migration: A Review and Appraisal, 
Population and Development Review, 1993. 
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 Неједнак степен развитка између миграционих подручја, 
растућа интернационализација привреда економски развијених 
земаља, као и велике промене у њиховој организацији, представљају 
главне чиниоце којима глобализација светске економије доприноси 
развитку миграција као глобалног процеса. Економска глобализација 
нарочито захтева значајну размену високообразованих кадрова, а 
економски развитак глобалних градова био би доведен у питање 
уколико би се успорио или прекинуо прилив нове образоване радне 
снаге. Глобални градови, као центри контроле и усмеравања главних 
токова светских инвестиција, значајно доприносе бољем схватању 
процеса који могу утицати на миграције виших друштвено-
економских категорија становништва.15  
 ЕУ је препознала важност миграција радне снаге у покретању 
привредног развоја, у решавању питања повезаних с недостатком 
радне снаге и вештина, као и у суочавању с демографским 
изазовима.  
 Шта би се догодило у наредних 20 година, када би престале 
миграције ка ЕУ? ЕУ би изгубила 33 милиона радно активних особа, 
што чини око 11%. Број особа старијих од 65 година у односу на број 
радно активних особа повећао би се са 28% на 44%. Удео младих 
радника у радној снази ЕУ смањио би се за 25%, а удео радника 
између 60 и 70 година повећао би се за 29%.16  
 Миграције према Европи трају јако дуго. Од отприлике 507 
милиона људи који живе у ЕУ, око 20 милиона су држављани земаља 
изван ЕУ. 
 Од миграција немају користи само људи који се селе у ЕУ, 
него и друштво које их прихвата. Мигранти попуњавају празнине на 
тржишту радне снаге низом занимања, почевши од 
висококвалификованих стручњака, па до радника на пословима које 
држављани ЕУ више не желе прихватати. Привлачење 
висококвалификованих радника од кључне је важности за јачање 
конкурентности ЕУ. Они са собом доносе нове идеје и методе, што 
може постаћи креативност и иновације. Људски капитал може 
побољшати привредни развој и допринети остварењу економских 
циљева.17  
 

                                                 
15 Sassen, S., Immigration in Global Cities, The International Symposium on 
Immigration and World Cities, New York: American Planning Association, 1996. 
16 Eurostat, epp.eurostat.ec.europa.eu, 2015. 
17 Državni zavod za statistiku – Republika Hrvatska, www.dzs.hr, 2015. 
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Графикон 1.: Становништво ЕУ у 2013. години у % 
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Извор:Еуростат, 2014.18 

 
 Међутим, како би се остварила корист од миграција, 
неопходно је да се мигранти успешно интегришу у друштво које их 
прихвата. То је наравно двосмеран процес. Мигранти морају 
поштовати правила и вредности друштва које их прихвата, а 
друштво мигрантима мора омогућити да у њему потпуно и 
равноправно учествују на свим нивоима.  
 Миграције, тј. усељавање је понекад нерегуларно. 
Нерегуларне миграције поспешују и црно тржиште рада. Осим што 
привлачи нерегуларне мигранте, црно тржиште рада доприноси и 
њиховом искоришћавању, што је још један аспект тог истог 
проблема. Тржиште рада институционално још није спремно за 
настале структурне промене.19 Управо због тога је ЕУ построжила 
санкције против послодаваца који запошљавају непријављене 
раднике и унапредила мере заштите тих радника. 
 Повратак нерегуларних миграната у њихове матичне земље, 
такође је кључни елемент миграционе политике. ЕУ настоји да на 
хуман и достојанствен начин врати нерегуларне мигранте и омогући 
им реинтеграцију у матичне земље. Истовремено је потребно 
пронаћи начине присилног повратка оних који својевољно не 
испуњавају обавезу повратка. 

                                                 
18 Eurostat, epp.eurostat.ec.europa.eu, 2014. 
19 Вуковић, А., Ђоковић, Г., Пушара, А., Незапосленост као кључни фактор 
развоја и нестабилности привреде у регији, Конференција АНТИМ, Београд, 2014. 
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Графикон 2.: Ухваћени нерегуларни усаљеници у ЕУ 
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Извор:Еуростат, 2014.20 
 
 Како би се суочила са изазовима који настају као последица 
међународне мобилности људи, ЕУ развија заједнички приступ 
миграцијама. Државе ЕУ не могу самостално управљати 
миграцијама. Ради бољег управљања миграцијама, од кључне је 
важности сарадња међу државама чланицама ЕУ, као и сарадња са 
суседним земљама и стратешким партнерима. Утврђивање поступка 
за улазак миграната на државна подручја држава чланица, као и 
одлука о броју радника које ће прихватити, углавном је у 
надлежности држава чланица ЕУ. Како би се допуниле и ускладиле 
националне политике, ЕУ ствара заједнички правни и финансиски 
оквир за миграције.  
 У периоду од 2007. до 2013. године ЕУ је у оквиру програма 
„Солидарност и управљање миграцијским токовима”(СОЛИД) 
доделила 4 милијарде евра за спровођење заједничке политике у 
подручју азила и миграција, а од 2014. до 2020. године у оквиру 
Фонда за азил, миграције и интеграцију (AMIF) ЕУ ће осигурати 
средства у износу од 3,137 милијарди евра. Та средства су намењена 
државама ЕУ за управљање миграцијским токовима, као и за јачање 
и развој заједничког приступа ЕУ миграцијама.21  
 У 2013. години је приближно 890. 000 људи у целом свету 
затражило азил. Већина светских избеглица нашла је уточиште у 
земљама у развоју, а већина људи који беже из својих матичних 
земаља тражи уточиште у суседним земљама. Међутим, у ЕУ 
примљено је приближно 43,5 % свих захтева за азил у свету. Број 

                                                 
20 Eurostat, epp.eurostat.ec.europa.eu, 2014. 
21 Eurostat, epp.eurostat.ec.europa.eu, 2015. 
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тражитеља азила који сваке године долазе у ЕУ није равномерно 
распоређен међу државама чланицама. Током 2013. године више од 
90 % захтева за азил обрађено је у само 10 земаља, а највише у 
Немачкој и Француској. Већ последње четири године расте број 
миграната у Немачку. Немачка је друга најпожељнија дестинација за 
мигранте након САД. Усељавање у Немачку у 2014. години је 
години било за 20% више у односу на 2013. У првих шест 
месеци 2014. године у земљу се уселило 667.000 људи. Нешто мање 
од 200.000 миграната у Немачку стигло је изван Европе. Велики је 
пораст забележен у доласку избеглица из Сирије, којих је у првом 
полугодишту 2014. године било 22.000, што је 242% више него 
годину пре. У 2014. азил је затражило укупно 202.834 људи, односно 
60% више него у 2013. години, а тај број би ове године могао да 
достигне чак 450.000.22  
 

Графикон 3.: Фонда за азил, миграције и интеграцију 
 

 
Извор:Еуростат, 2015.23 

 
 Неке државе чланице ЕУ примају више подноситеља захтева 
за азил од других, у зависности од њихове економске ситуације и 
положаја, и у зависности колико је  политика азила либерална у тој 
земљи. Управо због тога ЕУ би морала поступати у складу с 
начелима солидарности и поделити одговорност у заштити 
избеглица.  

                                                 
22 Državni zavod za statistiku – Republika Hrvatska, www.dzs.hr, 2015. 
 
23 Eurostat, epp.eurostat.ec.europa.eu, 2015. 
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 ЕУ ће и даље улагати напоре како би пронашла заједничка 
решења за изазове везане за миграције, од чега ће корист имати и 
европска друштва и они који се у Европу селе у потрази за бољим 
животом. Приступ ЕУ миграцијама не може бити једностран, него 
мора бити уравнотежен, свеобухватан и чврсто повезан са 
поштовањем људских права и темељних слобода. ЕУ ће и даље 
развијати и јачати регионални и билатерални дијалог и сарадњу са 
партнерским земљама ради осигуравања њихове сарадње у погледу 
управљања миграцијама, повратка и поновног прихвата 
нерегуларних миграната, како би се решили основни узроци 
присилне миграције. 
  

УТИЦАЈ МИГРАЦИОНИХ ТОКОВА НА СРБИЈУ 
 

 У данашњем свету веома је тешко одговорити на бројне 
изазове савременог друштва. Придруживање ЕУ за Србију 
представља стратешко опредељење, као и велики изазов. Последњих 
двадесет година Србија се налази у фази континуираних, опсежних и 
дубинских промена. Србија је изашла из бурног периода своје 
историје и може се рећи да је у последње време остварила важан 
напредак. Спроведене су бројне политичке, економске и 
институционалне реформе, али неопходно је и даље наставити тим 
путем. Придруживање ЕУ подразумева прихватање усвојених 
европских вредности и стандарда. Стратешки, правно и 
институционално уређена област миграција изузетно је значајна за 
придруживање ЕУ и остварење слободе кретања грађана Србије, за 
поправљање њеног међународног угледа.  
 Управљање миграцијама постаје важна област јавних 
политика на националном и међународном нивоу. Све сложенији и 
детаљнији прописи, све бројније институције и политике настоје да 
се миграцијама управља на ефективнији и ефикаснији начин, како 
оним жељеним и регуларним, тако и оним нерегуларним. 
 Током последње две деценије, Србија се суочила са свим 
врстама миграција. Упркос постојећим напорима државе да 
регулише миграционе токове, Србији још недостаје јасна политика 
интегрисаног приступа миграцијама. Институционални и политички 
оквир за управљање миграцијама, за сада није довољно снажан, ни 
ефикасан да се ухвати у коштац са негативним аспектима 
миграционих кретања, нити да довољно искористи позитивне учинке 
међународних миграција. Кључни проблеми неефективних политика 
управљања миграцијама огледају се у недовољној искоришћености 
економског, културног и социјалног капитала миграције, као и 
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неодговарајуће интеграције повратника и присилних миграната у 
друштво. Како би се то постигло, неопходно је обезбедити 
координисан систем сарадње свих релевантних органа и 
институција, како оних који креирају политике, тако и оперативних, 
а у том смислу и између централног и локалног нивоа.24   
 У таквим условима, не изненађује да Србија представља 
извориште миграционих токова. Србија је одувек била земља 
порекла за бројне генерације и популације миграната. Њена 
дијаспора историјски посматрано, а и данас, спада међу бројне у 
свету. Различити су фактори подстицали миграцију и формирање 
српске дијаспоре. Првенствено економски (незапосленост, 
сиромаштво и неразвијеност локалне заједнице), политички разлози, 
и  хуманитарни разлози (избеглице и азиланти са територије 
некадашње СФРЈ). Најновије миграције везане су за миграцију 
високообразоване радне снаге, а подстакнуте су селективношћу 
тржишта рада у земљама пријема, као и потребом младе генерације 
за квалитетним и специјализованим школовањем, усавршавањем и 
каријерним постигнућем у успешним друштвима и развијенијем 
окружењу.  
 Материјална улагања у образовање становника мере се 
милионима евра. Одласком високообразоване радне снаге та улагања 
остају практично неискоришћена. Недостатак системских мера, као и 
институција, да се проблем привременог или трајног губитка 
људског капитала реши, у многоме ће се одразити и на 
конкурентност Србије и њену економију. 
 Данас, скоро око четири милиона Срба живи ван Србије. 
Сваке године више од 32.000 особа оде из Србије, а статистика 
говори да највећи број наших суграђана одлази у Немачку, око 9.000 
њих годишње. Аустрија је друга земља за наше мигранте, у коју 
сваке године одлази више од 4.000 особа. Међу новим земљама 
чланицама ЕУ, најчешћа одредишта за држављане Србије су 
Словенија и Мађарска. Словенија је била атрактивна дестинација за 
српске држављане, чак и током периода постојања заједничке 
државе, с обзиром на њен константно виши ниво економског развоја 
и животног стандарда. Уласком Мађарске у породицу европских 
народа, та земља је постала занимљива и мигрантима из Србије. 
Процене говоре да је у последњој деценији око 50.000 грађана 

                                                 
24 CBMM Пројекат, Јачање капацитета институција Републике Србије за 
управљање миграцијама и реинтеграцију повратника Међународна организација за 
миграције: Основи управљања миграцијама у републици србији, Београд, 2012. 
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Србије мигрирало у Мађарску. Релативно висок одлив у Мађарску 
углавном се може приписати етничким Мађарима.25  
 Са друге стране, Србија није привлачна земља за стране 
мигранте. Осим кинеских држављана који чине главницу економске 
миграције, уз мањи број радника из других земаља региона и 
пословних људи из ЕУ, Србија не привлачи страну радну снагу, као 
ни предузетнике у већем обиму. Миграција ка Србији у скоријем 
периоду углавном се састоји од српских држављана који су 
завршили своје радне каријере у иностранству и вратили се. 
 Због свог географског положаја, Србија представља важну 
област на транзитној рути нерегуларних миграција које теку од Азије 
и Африке, преко Грчке и Западног Балкана, према земљама ЕУ. У 
последње време Србија се сусреће са новим таласом миграција. 
Највећи број људи долази из Сирије, Авганистана, Ирака и из других 
земаља из којих долазе они који беже од рата, прогона и опасности. 
Као земља транзита, Србија је дужна да поступа према законима и 
конвенцијама на које се обавезала, односно да спречава нерегуларне 
миграције и пружа адекватну подршку тражиоцима азила.  
 Миграциони токови праћени су последњих година 
интензивним развојем нормативно-институционалног и политичког 
оквира за управљање миграцијама. Међутим, политика управљања 
миграцијама има врло ограничен домет. Миграциони процеси се 
опиру политикама управљања и настављају да теку сопственом 
логиком. Миграционе политике у великој мери су неуспешне, јер не 
успевају да остваре постављене циљеве. Разлог за то је чињеница да 
су миграциони процеси дугорочни социјални процеси са сопственом 
динамиком и толико снажним детерминантама на које заправо ове 
политике не утичу.26 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 Недостатак економског развитка, као и несигурност у 
земљама порекла миграната, представља узрок миграција. Миграција 
представља стратегију бега од сиромаштва, материјалне оскудице, 
рата, прогона, опасности у земљама порекла. Миграције као 
друштвени феномен, нису карактеристика само нашег времена или 
наших простора. Оне су пратилац цивилизације на свим 
континентима и у свим културама. 
                                                 
25 RZS - Republički zavod za statistiku, www.stat.gov.rs, 2015. 
26 Castles, S., Development and Migration, Migration and Development: What comes 
first?, Social Science Research Council Conference Migration and Development: Future 
Directions for Reseach and Policy, New York City, 2008.   
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 Лоше управљање миграцијама не само што доводи до 
немогућности успешне контроле и регулисања миграционих токова, 
већ и резултат спроведених мера није у складу са националним 
интересима, и директно је супротстављен дефинисаним циљевима 
миграционе политике. Успешне мере миграционе политике морају 
да превазиђу погрешна схватања о главним миграционим 
механизмима, као и да се на миграције не сме гледати као на 
одређено патолошко стање које треба сузбити политичким мерама. 
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СТРАТЕШКИМ ПАРТНЕРСТВОМ СТРАНИХ 
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Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској 
Митровици, Правни факултет 

 
  
Апстракт: Предмет нашег рада су органи и системи управљања у акционарским 
друштвима са стратешким партнерством страних инвеститора, као 
друштвима капиталакоја не зависе од персоналних карактеристика њихових 
акционара већ искључиво од акционарског капитала. Органи акционарског 
друштва су скупштина акционара и управа акционарског друштва. У зависности 
од начина организовања управљања акционарским друшвом разликујемо 
једнодомно и дводомно управљање и о томе ће бити речи у нашем раду. У 
наведеном раду користићемо дескриптивни метод, упоредно правни метод, 
метод анализе и синтезе садржаја и друге методе. 
Кључне речи: акционарска друштва са стратешким партнерством страних 
инвеститора, скупштина акционарског друштва, управа,једнодомно и дводомно 
управљање. 
 
Apstract: The subekt of our workare the organs and system of govemance in joing stock 
companies with the strategic partnership of foreign investors, as the company does 
notdepend of personal characteristic of their shareholeders, but only of the equity 
capital. The bodies of the joint stock company are the General Meeting and 
shareholders. Depending of the method of organization management joint stock 
company distinguish unicameral and bicameral govemance and it shall be dealt in our 
work. In this paper we will use descriptive method, comparative legal method, content 
analysis and and synthesis of content and other methods. 
Key words: joint stock companies with strategic partnership of foreign investors, the 
shareholders' meeting, the board, unicameral and bicameral governance. 

 
УВОД 

  
 Акционарско друштво (корпорација) представља заједницу 
различитих интересних група (stakeholder) – акционара, менаџмента, 
запослених депонената, локалне заједнице. Акције су хартије од 
вредности које издаје акционарско друштво и које представљају део 

                                                 
1 milosdenovic23@gmail.com 



 

650 

његовог основног капитала тј. представљају право власништвау 
неком акционарском друштву. Сви акционари заједну јесу власници 
друштва. Управљање акционарским друштвом је механизам или 
систем у којем стране у акционарском друштву представљају своје 
интересе и у узајамној су вези.  
 Корпоративно управљање се дефинише као систем 
управљања предузећем, који укључује односе између управе, 
надзорног одбора, акционара и осталих интересената унутар и изван 
предузећа (нпр. радника, добављача, купаца, заједнице). 
Корпоративно управљање треба да се организује тако да се заштите 
права акционара, као и да обавеже менаџмент акционарског друштва 
да доноси одлуке које су у најбољем интересу акционара. У том 
смислу, неопходно је да менаџмент редовно (обично квартално) 
подноси финансијске извештаје акционарима, затим да обезбеди 
право на учествовање у гласању на скупштини акционара, право на 
избор чланова управе и право на учествовање у профиту 
корпорације. Корпоративно управљање настоји да обезбеди једнак 
третман свим акционарима који се налазе у истој класи. 
 

УПРАВЉАЊЕ АКЦИОНАРСКИМ ДРУШТВОМ 
  
 Акционарско друштво може бити организовано као 
једнодомно (једночлано) или дводомно, што се одређује статутом. 
Структура органа акционарског друштва, код нас, зависи од 
прихваћеног система организовања управљања друштвом. У систему 
једнодомног управљања, органи друштва су: скупштина, један или 
више директора, односно одбор директора. У систему дводомног 
управљања, органи друштва су: скупштина, надзорни одбор, један 
или више извршних директора. У нашем правном систему може се 
основати акционарско друштво од стране једног лица (правног или 
физичког) које ће бити и једини члан друштва. У многим правима, 
односно државама Европе (Аустрија, Немачка, Француска, 
Швајцарска), дозвољава се постојање једноперсоналног друштва и 
омогућава да једини акционар као власник целокупне имовине и 
члан друштва не буде и лично одговоран (својом осталом имовином) 
за обавезе друштва, сем кад не дође до злоупотребе или стварања 
привида идентитета њега и друштва. Једночлано, односно 
једноперсонално друштво, има све органе које имају и друштва овог 
облика (акционарско друштво и друштво са ограниченом 
одговорношћу). 
 Закон о привредним друштвима, даје могућност постојања 
једночланих акционарских друштава. Поред тога, он одређује да ако 
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се у једночланом акционарском друштву повећа основни капитал, у 
улозима нових акционара, да друштво може да настави рад као 
акционарско друштво. Иначе, једночлано акционарско друштво би 
настало када се у одређеном акционарском друштву догоди да се 
акције осталих акционара пређу у руке једног акционара. Тада се 
може говорити да се ради о једночланом акционарском друштву. 
 

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА АКЦИОНАРСКИМ ДРУШТВОМ 
  
 Органи акционарског друштва које се оснива без упућивања 
јавног позива за упис и уплату акција су: скупштина и један или 
више директора (једнодомно), а у случајевима које прописује Закон 
о привредним друштвима и управни одбор и надзорни одбор 
(дводомно). Међутим, органи акционарског друштва које се оснива 
са упућивањем јавног позива (проспекта) за упис и уплату акција су: 
скупштина, управни одбор и директор, а у случајевима које 
прописује Закон о привредним друштвима и надзорни одбор. 
Послове скупштине и директора у једночланом акционарском 
друштву обавља власник, ако одлуком о оснивању није другачије 
предвиђено. 

 
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА 

  
 Скупштина је најважнији и хијерархијски највиши орган код 
акционарског друштва и чине је сви акционари друштва, зато што 
скупштина одлучују о најзначајнијим питањима у вези са правним 
положајем друштва и његових чланова. Скупштина друштва: доноси 
статут, утврђује пословну политику друштва, усваја годишњи 
обрачун и извештаје о пословању, одлучује о расподели годишње 
добити и покрићу губитака, одлучује о повећању и смањењеу 
основног капитала, о статусним променама, промени облика 
друштва и престанку друштва, бира и опозива председника и 
чланове управног одбора, председника и чланове надзорног одбора, 
ревизора и ликвидатора (одређује им примања, односно накнаду и 
њихов рад), доноси пословник о свом раду и одлучује о другим 
питањим утврђеним савезним законом, оснивачким актом и 
статутом. 
 Скупштина може бити редовна (годишња) и ванредна. 
Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније 
у року од шест месеци од завршетка пословне године. Одржава се 
ради усвајања финансијских извештаја, одлучивања о расподели 
добити и другим питањима која се сходно закону редовно јављају 
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једном годишње. Редовну скупштину акционарског друштва сазива 
управни одбор, а у случајевима предвиђеним Законом о привредним 
друштвима и надзорни одбор и акционари. Акционари са акцијама 
на име и акционари који су дали акције на чување код акционарског 
друштва позивају се, на скупштину посебним позивом.  
 Скупштине акционара које се одржавају између редовних 
(годишњих) скупштина су ванредне скупштине и она се одржава по 
потреби. Ванредну седницу сазива одбор директора, односно 
надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно на основу 
своје одлуке или по захтев мањинских акционара (акционара који 
имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара 
који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по 
тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је статутом 
предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва, односно 
мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама 
дневног реда који се предлаже). Предмет  одржавања и одлучивања 
на ванредној скупштини акционара су, по правилу, она питања о 
којима се не расправља редовно (годишње). Ванредна седница 
скупштине се обавезно сазива у случају да се приликом израде 
годишњих или других финансијских извештаја које друштво 
израђује утврди да друштво послује са губитком услед којег је 
вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног 
капитала друштва. 
 У упоредном праву у појединим државама прави се разлика 
између редовне и ванредне скупштине (Француска, Белгија, Данска, 
Италија, Енглеска...), док немачко право, као и права држава која су 
националне прописе доносиле по узору на решења немачког права, 
не познају ванредну скупштину, већ предвиђају да се редовна 
скупштина може одржавати и неколико пута годишње, где 
акционари могу одлучивати о свим питањима из делокруга 
скупштине. 
 Скупштина акционара, по правилу, одлучује јавним 
гласањем, али може одлучивати и тајним гласањем о избору и 
опозиву чланова органа акционарског друштва и о појединим 
питањима кад то захтевају акционари са најмање 1/10 основног 
капитала друштва. Акционари, право гласа остварују лично или 
преко пуномоћника. Кад акционар право гласа остварује преко 
пуномоћника, пуномоћник не може бити члан управе, извршног 
одбора директора и надзорног одбора. 
 Скупштина акционарског друштва о свим другим питањима 
из свог делокруга, одлучује на начина утврђен уговором о оснивању 
акционарског друштва, односно статутом. У случају да се члановима 
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друштва налажу додатне обавезе, односно смањују права која су 
њима дата по основу закона или уговора о оснивању друштва, тада је 
потребна сагласност свих чланова друштва на које се таква одлука 
односи, сем ако законом и статутом није другачије предвиђено. 
 Сваки члан друштва, сем чланова са приоритетним уделом 
без права управљања, има право гласа сразмерно свом уделу, с тим 
што се статутом друштва утврђује, колики улог даје право на један 
глас. Статутом друштва, не може се предвидети да поједини члан 
има већи број гласова, у односу на величину удела. Право гласа 
појединих чланова, може се ограничити, без обзира на величину 
удела. 
 

УПРАВНИ ОДБОР И ДИРЕКТОР  
(систем једнодомног управљања) 

  
 Управни одбор и директор – Управни одбор и директор 
представљају управу друштва. Управни одбор се састоји најмање од 
три члана који се бирају из реда чланова друштва или запослених у 
друштву, али и изван друштва. Статутом друштва се може 
предвидети да и чланови друштва који имају мањински улог могу 
имати члана управног одбора. 
 Управни одбор олучује кад је присутно више од половине 
чланова и доноси одлуке већином гласова присутних чланова, кад 
статутом друштва није другачије предвиђено. У случају једнаке 
поделе гласова, глас председника управног одбора је одлучујући. 
Доношење одлука управног одбора може да буде писмено, 
телефонски, телеграфски или коришћењем других техничких 
средстава, на начин утврђен статутом и иста су дозвољена, ако се 
томе не противи ни један члан управног одбора. 
 Управни одбор припрема предлоге одлука за скупштину и 
извршава њене одлуке, доноси опште акте које не доноси скупштина 
друштва, стара се о припреми годишњег обрачуна и усваја 
периодични обрачун, припрема извештај о пословању, о билансу 
средстава и билансу успеха и спровођењу пословне политике, 
предлаже расподелу добити, поставља и разрешава директора, 
доноси инвестиционе одлуке (кад статутом није другачије 
предвиђено), доноси пословник о свом рау и обавља друге послове 
утврђене законом, оснивачким актом и статутом друштва. 
 Статутом друштва може се предвидети постојање заменика 
чланова управног одбора. Скупштина друштва може опозвати члана 
управног одбора, под условима утврђеним статутом. 
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 Директор акционарског друштва – У систему једнодомног 
управљања, акционарско друштво, поред скупштине, има једног или 
више директора. Њихов број се одређује статутом друштва. Ако 
друштво има три или више директора, они шине одбор директора. 
Јавно акционарско друштва обавезно има одбор директора. 
 Директоре именује скупштина. Приликом избора директора, 
сваки акционар има право гласа бројем акција које поседује (обичне 
акције, акције са правом гласа) за онолико лица колико се бира за 
чланове одбора директора (систем тзв. директног гласања). Други 
систем је тзв. систем кумулативног гласања (код јавног 
акционарског друштва ако је то предвиђено статутом) где сваки 
акционар са правом гласа, број гласова којим располаже множи са 
бројем директора који се бирају и може све те (своје) гласове дати 
једном кандидату или их распоредити међу кандидатима који се 
бирају на било који начин.  
 Директор друштва, организује и води пословање друштва, 
заступа друштво, стара се о законитости рада друштва и одговара за 
законитост, обавља и друге послове утврђене законом, оснивачким 
актом, статутом и другим општим актима. Статутом друштва може 
се предвидети, да управни одбор обављање одређених послова из 
свог делокруга, повери директору друштва. Овако дато право, може 
се опозвати у свакој прилици. Директор, односно председник 
управног одбора је обавезан да у року утврђеним у статуту, подноси 
управног одбору извештај о обављању послова из своје 
надлежности. 
 Мандат директора одређује се статутом, с тим да не може 
бити дужи од четири године. Број узастопних мандата једног лица 
није ограничен (реизборност). Мандат директора престаје истеком 
периода на који је именован. Међутим, мандат директору може 
престатати и у току трајања мандата тј. периода на које је именован: 
ако у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде 
директор друштва (сматра се да му је престао мандат даном 
престанка испуњености тих услова); ако скупштина не усвоји 
годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за 
одржавање редовне седнице скупштине, разрешењем, оставком, и др. 
(нпр. услед статусне промене). Ако статутом (или законом) није 
другачије одређено, именовање директора по престанку мандата 
врши се на првој наредној седници скупштине, до када директор 
коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност. 
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ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ/ИЗВРШНИ ОДБОР 
(систем дводомног управљања) 

  
 Извршни одбор директора – Статутом друштва, може се 
предвидети постојање извршног одбора директора. У систему 
дводомног управљања, акционарско друштво, поред скупштине и 
надзорног одбора, има једног или више извршних директора. Њихов 
број се одређује статутом друштва. Ако друштво има три или више 
директора, они чине извршни одбора (јавно акционарско друштво 
има најмање три извршна директора). Овакав извршни одбор 
директора је помоћни и извршни орган директора, а и његови 
чланови се постављају и разрешавају на начин који узврђује статут. 
Чланови извршног одбора директора друштва, могу бити изабрани за 
чланове управног одбора, с тим што број тих чланова не може прећи 
трећину чланова управног одбора. Чланови управног одбора, 
директор и извршни одбор директора врше своје функције у 
интересу друштва и у вођењу послова поступају са пажњом доброг 
привредника. 
 Извршни одбор има генералног директора кога именује 
надзорни одбор. Ако акционарско друштво нема извршни одбор него 
извршне директоре, надзорни одбор може именовати једног од 
извршних директора овлашћених за заступање друштва за 
генералног директора друштва. Генерални директор координира рад 
извршних директора, организује пословање друштва, сазива седнице 
извршног одбора, председава седницама извршног одбора и 
предлаже њен дневни ред, и др (његова овлашћења и надлежности 
ближе се уређују статутом друштва). У случају одсустности 
генералног дирекота, сваки од извршних директора може сазвати 
седницу извршног одбора, а већином гласова присутних извршних 
директора бира се један од извршних директора за председавајућег 
на почетку седнице. 
 У надлежност извршних директора спада вођење послова 
друштва и заступање друштва. Статутом може бити одређено да 
само поједини извршни директори заступају друштво. Ако друштво 
има два или више извршних директора, они воде послове и заступају 
друштво заједнички, ако статутом (или одлуком скупштине, или 
надзорног одбора) није другачије одређено (појединачно). 
 Извршни одбор одлучује и поступа ван седница (правило). 
Међутим, ако не постоји сагласност извршних директора по 
одређеном питању, генерални директор може сазвати седницу 
извршног одбора. На седници одлука се доноси већином гласова 
извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова, глас 
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генералног директора је одлучујући. Кворум за рад и одлучивање 
извршног одбора чини већина од укупног броја чланова одбора, ако 
статутом или пословником о раду извршног одбора није одређен 
већи број. 

  
НАДЗОРНИ ОДБОР  

(систем дводомног управљања) 
  
 Надзорни одбор акционарског друштва – Чланове 
надзорног одбора именује скупштина. Предлог кандидата за члана 
надзорног одбора дају комисија за именовање (ако постоји), 
надзорни одбор, акционари који имају право на предлагање дневног 
реда скупштине. Члан надзорног одбора може да буде свако 
пословно способно лице, а статутом се могу одредити и други 
услови које одређено лице мора испунити да би било члан надзорног 
одбора. Надзорни одбор друштва састоји се од најмање три члана 
које бира скупштина друштва, али и других лица изван друштва.  
 Члан надзорног одбора не може бити лице које је директор 
или члан надзорног одбора у више од пет друштава; које је осуђено 
за кривично дело против привреде, током периода од пет година 
рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај 
период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора; 
коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности 
која представља претежну делатност друштва, за време док траје та 
забрана; лице које је запослено у друштву; не може бити извршни 
директор друштва. 
 Статутом се може предвидети и постојање заменика члана 
надзорног одбора. Надзорни одбор одлучују, кад седници 
присуствује најмање две трећине чланова и одлуке доноси већином 
гласова присутних. Доношењем одлука надзорног одбора, може да 
буде: писмено, телефонски, телеграфски или коришћењем других 
техничких средстава, на начин утврђен статутом и под условом да се 
томе не противи ниједан члан надзорног одбора. Чланови надзорног 
одбора могу присуствовати скупштини друштва и учествовати у 
расправи, али без права гласа. Надзорни одбор је у обавези да сазове 
скупштину друштва у случајевима утврђеним законом, односно 
статутом друштва. 
 Надзорни одбор има право прегледа пословних књига и 
документације друштва, на начин предвиђен статутом. Он има право 
и контроле законитости рада управе уз навођење разлога за ову 
контролу. Члан друштва који има најмање десетину основног 
капитала или статутом друштва одређени мањи део, може писмено 
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захтевати од надзорног одбора да изврши контролу законитости рада 
друштва. 
 Надзорни одбор има значајне функције у акционарском 
друштву. Његов обим делатности је прилично велики али и посебно 
значајан. Он, пре свега, обавља надзор над законитошћу рада управе 
друштва и извршног одбора директора. Поред тога, он обавља 
прегледе периодичних и годишњих обрачуна и утврђује да ли су 
сачињени у складу са прописима, утврђује да ли су пословне књиге и 
друга документа друштва вођена уредно и у складу са прописима. 
По потреби, надзорни одбор пословање са документима и пословним 
књигама, може дати и на вештачење. Надзорни одбор друштва 
прегледа извештаје који се подносе скупштини о пословању и 
билансима друштва, прегледа предлоге за расподелу добити, доноси 
пословник о свом раду, такође обавља друшвене послове које му у 
надлежности ставља статут, закон или оснивачки акт. О свом раду, 
надзорни одбор подноси скупштини друштва извештај. 
 На мандат чланова надзорног одбора, независног члана, 
накнаду за рад, разрешење, оставку (подноси се преосталим 
члановима надзорног одбора), председника надзорног одбора, 
начини рада надзорног одбора, седнице надзорног одбора, комисије 
надзорног одбора, имовинску одговорност чланова надзорног 
одбора, важи (сходно) речено код одбора директора. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 У нашем правном законодавству, структура органа друштва 
зависи од прихваћеног система организовања управљања друштвом. 
Оно може бити једнодомно или дводомно, што се одређује статутом 
акционарског друштва. У систему једнодомног управљања органи 
друштва су скупштина и један или више директора (одбор 
директора). С друге стране, у систему дводомног управљања, органи 
друштва су скупштина, надзорни одбор и један или више извршних 
директора (извршни одбор). 
 Скупштина је најбитнији сегмент код акционарског друштва 
и у оквиру ње налазе се сви акционари друштва. На скупштини 
акционара одлучује се најбитнијим ставкама у вези са правним 
положајем друштва као и његових чланова. промени оснивачког 
акта, повећању и смањењу основног капитала, статусним променама 
и промени правне форме, расподели добити и покрићу губитака и др. 
 Поред скупштине, у систему једнодомног управљања, 
акционарско друштво има једног или више директора (одбор 
директора) и њега именује скупштина. Постоје различити систему 
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избора директора, као што су систем директног гласања и систем 
кумулативног гласања. Мандат директора не може бити дужи од 
четири године и број мандата који један директор може да има није 
лимитиран. 
 У систему дводомног управљања, поред скупштине, налазе се 
и надзорни одбор и један или више извршних директора. Надзорни 
одбор мора имати најмање три члана (њихов број се одређује 
статутом и мора бити непаран). У оквиру надзорног одбора: утврђује 
се пословна стратегија  и пословни циљеви друштва и надзире се 
њихово остваривање; утврђују се финансијски извештаји друштва и 
подноси их скупштини на усвајање; установљава се рачуновдствена 
политика друштва и политика управљања ризицима; и др. 
Акционарско друтшво, у систему дводомног управљања, има једног 
или више извршних директора, Њихов број се одређује статутом 
друштва и уколико друштво има три или више директора, они чине 
извршни одбор. Надлежност извршних директора односи се на 
вођење послова друштва и заступање друштва. 
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Абстракт: Конкурентност предузећа на тржишту произилази из њихове 
способности да на најбољи могући начин користе информације и податке из 
њиховог интерног и екстерног окружења. Предузећа могу постати 
конкурентнија тако што ће побољшати своја достигнућа у безбедности 
информационих система, односно пословања на интернету. Безбедност 
пословања има значајну улогу у подстицању конкурентности, односно има 
значајне последице по предузећа, компаније, владе и друге институције у оквиру 
једне компаније. У овом раду аутори се баве политиком повећања безбедности на 
Интернету, безбедношћу мреже и контролом приступа. 
Kључне тречи: конкурентност, Интернет безбедност, контрола приступа 
 
Abstract: The competitiveness of companies on the market stems from their ability to 
make the best possible use of information and data from their internal and external 
environment. Companies can become more competitive by improving their achievements 
in information security or business on the Internet. Business security has an important 
role to play in encouraging competition, that has significant consequences for 
companies, businesses, governments and other institutions within the framework of a 
company. In this paper, the authors deal with the policy to Internet security increasing, 
network security and access control. 
Key words: competitiveness , Internet security , access control 
 
 

1. ПОЛИТИКА ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ:  
ОСНОВА ЗАШТИТЕ НА ИНТЕРНЕТУ 

 
 Мада могућност конекције на Интернет нуди огромне 

предности због могућности већег приступа информацијама, она је 
опасна због сајтова са ниским нивоом безбедности. Интернет „пати“ 
од очигледних проблема везаних за безбедност који, уколико се 
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игноришу, могу да имају погубне последице за неприпремљене 
сајтове

1. Предузећа су, с правом, забринута у погледу безбедности 
коришћења Интернета и постављају следећа питања: 1/ Хоће ли 
хакери пореметити интерне системе?; 2/ Хоће ли важни подаци 
предузећа бити угрожени (промењени или прочитани) приликом 
преноса?; и 3/ Хоће ли предузеће бити доведено у непријатну 
ситуацију? Све претходно речено представља ваљан разлог за бригу. 
Појављују се многа техничка решења која се односе на основне 
проблеме везане за безбедност Интернета. Међутим, њихова је цена 
веома висока. Многа решења ограничавају функционалност да би 
повећала безбедност. Остала захтевају значајне уступке на рачун 
једноставне употребе. Код осталих, особље које ради на 
традиционалним ресурсима троши време на њихову имплементацију 
и рад, а захтева се и  трошење новца за куповину и одржавање 
опреме и софтвера. 

 Политика безбедности на Интернету има за циљ доношење 
одлуке о томе како ће се предузеће заштитити. Углавном је потребно 
поделити ову политику на два дела: генералну политику и посебна 
правила (која су еквивалентна посебној политици система)2. Да би 
политика која се одности на Интернет деловала, творац политике 
мора да разуме уступке који се чине, политика безбедности се мора 
синхронизовати са другим одговарајућим питањима политике 
предузећа. 

 Интернет је извор од виталне важности који мења начин на 
који комуницирају и послују многа предузећа и појединци. 
Интернет, међутим, пати од знатних широко-распрострањених 
проблема везаних за безбедност. Многе организације и предузећа 
претрпела су напад уљеза или покушај упада који је за последицу 
имао губитке у продуктивности или репутацији. У неким 
случајевима, предузећа су морала привремено да се дисконектују са 
Интернета и инвестирају знатна средства у  исправљање проблема са 
конфигурацијом система и мреже. Сајтови који нису свесни ових 
проблема, или им они нису познати, суочавају се са ризиком да их 
нападну уљези у мрежу. Чак се и сајтови који поштују праксу добре 
                                                           
1 Behrouz Forouzan, TCP/IP Protocol Suite (Mcgraw-Hill Forouzan Networking), New 
York,2009, Проблеми који су саставни део услуга TCP/IP, сложеност 
конфигурације хоста, рањивости које су унете током процеса развоја софтвера и 
разни други фактори заједно, допринели су томе да неприпремљени сајтови 
постану отворени за активности уљеза и проблеме које оне доносе. 
2 Behrouz Forouzan, TCP/IP Protocol Suite (Mcgraw-Hill Forouzan Networking), New 
York,2009.Генерална политика одређује укупан приступ питању безбедности на 
Интернету. Ова правила дефинишу оно што је дозвољено и оно што није 
дозвољено. Правила се могу допунити процедурама и осталим смерницама,  
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безбедности суочавају са новом рањивошћу софтвера и упорношћу 
уљеза. 

 Основни проблем је тај што Интернет није пројектован тако 
да буде веома безбедан. Неки од проблема везаних за Интернет са 
садашњом верзијом TCP/IP су:  

• Могућност једноставног прислушкивања и копирања
3 

• Рањивост услуга TCP/IP4, 
• Недостатак политике5, и  
• Сложеност конфигурације.6 

 
 1.1. ГЛАВНИ ТИПОВИ ПОЛИТИКЕ 

 
 Сваком човеку политика безбедности рачунара значи нешто 

друго. Она може значити директиву вишег руководства за израду 
програма безбедности рачунара, одређивање његових циљева и 
утврђивање одговорности,  може се односити на одлуке руководства 
средњег нивоа по питањима као што су приватност е-мејлова или 
безбедност факсова. Или, она може значити правила за техничку 
безбедност одређеног система

7. 
 У овом поглављу се термин политика безбедности рачунара 

дефинише као документација о одлукама везаним за безбедност 
рачунара – која обухвата све претходно описане типове политике. 
Приликом доношења одлука руководиоци се суочавају са тешким 
изборима  у које спадају стратегија предузећа, циљеви 
конкурентности и додела ресурса. Ови избори подразумевају 
заштиту техничких и информационих ресурса као и давање 
упутстава запосленима о понашању

8. 
                                                           
3 Већина промета на Интернету није криптована. Помоћу већ постојећих софвера 
могуће је пратити и контролисати е-мејл, лозинке и пренос датотека 
4 Велики број услуга ТCP/IP нису пројектоване да буду безбедне, па их познавоци 
упада могу угрозити. Посебно су рањиве услуге које се користе за тестирање 
5 Многи сајтови су ненамерно конфигурисани за широко-отворен приступ 
Интернету не водећи рачуна о евентуалној злоупотреби са Интернета. Многи 
сајтови допуштају више услуга ТCP/IP него што им је потребно за рад и не 
покушавају да ограниче приступ информацијама о својим рачунарима које би 
могле да послуже уљезима 
6 Веома често је конфигурисање и праћење команди за безбедан приступ хосту 
компликовано. Команде могу случајно да буду погрешно конфигурисане што за 
последицу може имати неовлашћени приступ 
7 Ово су типови политике који се спроводе како техничким командама система 
тако и командама руководства и оперативним командама 
8John R. Vacca, Practycal Internet Secyre, Ohio: Pomeroy, 2007.  
 Углавном, политику одређује руководилац. У неким случајевима, међутим, може 
је одредити и група (одбор за одређивање политике у оквиру предузећа.  
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 Основни елемент политике је тај да она представља одлуку. 
Она одређује смернице неког предузећа. Да би политика била 
корисна, битно је да разне претхнодне смернице буду реално 
изабране. Како политика одређује смернице, она се може користити 
као основа за доношење осталих одлука нижег нивоа. Политика 
висиког нивоа се не мора често мењати. 

 Битно је и то да се политика примењује тако да предузеће 
стварно иде у том смеру. Два уобичајена проблема са 
организационом политиком су: Политика је само нешто о чему се 
стално говори, а не одлука или смерница; и политика се, уствари, не 
примењује у предузећу. То је парче папира које се показује 
ревизорима, адвокатима, другим компонентама предузећа или 
клијентима, али оно не утиче на понашање. Неки примери  могу да 
нам послуже да лакше објаснимо ове битне елементе политике. 

 Одлуке руководства по питањима безбедности рачунара 
веома се разликују. Њихова категоризација у три основна типа 
може помоћи  у одређивању разлика између разних врста политика: 

• политика програма 
• политике неких одређених питања 
• политике неких одређених система. 
 Политика програма: Политиком програма постављају се 

стратешке директиве предузећа у погледу безбедности и одређују 
ресурси за њену примену. Политика програма се користи за израду 
програма за безбедност рачунара предузећа. Руководилац, обично 
особа која је на челу предузећа, или руководилац администрације 
издаје политику програма за постављање (или реконструкцију) 
програма за заштиту безбедности рачунара предузећа  и његове 
основне структуре. Политика високог нивоа: 

1. Дефинише сврху програма и његов обим у оквиру предузећа. 
2. Додељује одговорност (предузећа за безбедност рачунара) за 

директну имплентацију програма као и друге одговорности 
релевантних канцеларија као што је Организација за управљање 
информатичким ресурсима (Information Resources Management, IRM). 

3. Бави се питањима усаглашености. 
 Политике неких одређених питања: Политика неких 

одређених питања бави се одређеним питањима која се тичу 
предузећа; док је намена политике програма широког обима и 
односи се на безбедности рачунара у целом предузећу. Приликом 
елаборације политике неких одређених питања, у центар пажње се 
стављају области које су тренутно релевантне и важне (а понекад 
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контроверзне) за неко предузеће. Руководство може сматрати да је, 
на пример, потребно издати политику приступа предузећа 
планирању у случају непредвиђених околности (централизовано 
насупрот децентрализованом) или примени неке одређене 
методологије у управљању ризиком по системе. Може се, на пример,  
издати и политика о правилној употреби најсавременије технологије 
(чија је рањивост у погледу безбедности још увек веома мало 
позната) у предузећу. Политика у погледу неког одређеног питања 
може бити потребна и када се појаве нова питања као што је примена 
недавно донетог закона којим се захтева додатна заштита одређене 
информације. Политика програма је обично довољно широка да не 
захтева много измена током времена док ће политика у погледу 
одређеног питања захтевати чешће ревизије јер долази до промена у 
технологији и одговарајућим факторима

9. 
 Политике неких одређених система: Политике неких 

одређених система
10 концентришу се на одлуке које доноси 

руководство да би се заштитио одређени систем. И политика 
програма и политика одређеног питања баве се политиком ширег 
нивоа која обично обухвата цело предузеће. Медђтим, оне не 
пружају довољно информација или директива које би се, на пример, 
користиле за утврђивање листа за контролу приступа или у обуци 
корисника о дозвољеним поступцима. Политика одређеног система 
допуњује ову потребу. Она је усмеренија јер се бави само једним 
системом. 

 Многе одлуке у погледу политике безбедности могу се 
примењивати само на нивоу система, и у оквиру истог предузећа, 
могу варирати од једног до другог система. Мада може изгледати  да 
су ове одлуке сувише детаљне да би биле политика, оне могу бити 
изузетно важне, са знатним утицајем на употребу система и 
безбедност. Ове врсте одлука може донети неки руководилац, а не 
технички администратор система

11. 

                                                           
9 Углавном, политику одређеног питања и политику одређеног система издаје 
виши функционер. Што је више она глобалног, контраверзног карактера или што 
више ресурса захтева то је виши руководилац издаје. 
10 Систем се односи на скуп свих процеса, и оних који се ручно извршавају и оних 
који користе рачунар (ручно прикупљање података и накнадна манипулација 
путем рачунара), који врше неку функцију. Овде спадају и апликациони и системи 
за подршку као што је мрежа.  
11John R. Vacca, Practycal Internet Secyre, Ohio: Pomeroy, 2007.  
Технички администратор система, међутим,  често анализира утицај ових одлука. 
Треба имати на уму да се политика не креира у вакууму. На пример, битно је 
разумети мисију система и начин на који ће се систем користити. Корисници, 
такође, могу играти важну улогу у одређивању политике.  



 

666 

 Технички приступ политици: Постоји четврти тип политике 
дефинисан у литератури о безбедности Интернета. То је технички 
приступ. У овом раду се технички приступ дефинише као анализа 
која даје подршку општој политици и одређеним правилима. Својим 
већим делом, он је сувише техничке природе да би руководиоци који 
креирају политику могли да га схвате. Он, сам по себи, није веома 
користан као политика. Он је, међутим, неопходан за дефинисање 
могућих решења којима би се дефинисали уступци који су битни 
елемент у одређивању политике. 

 Шта треба обухватити конструисањем политике: 
Корисна структура политике неког одређеног питања је разбијање 
политике на основне компоненте. Компоненте су следеће: 
• констатовање питања 
• изјава о ставу организације 
• примењивост 
• улоге и одговорности 
• усаглашеност  
• тачке за контакт и додатне информације 

 Констатовање проблема: Да би се формулисала политика 
неког питања, руководиоци морају да дефинишу то питање 
одговарајућим терминима, одредницама и условима. Често је 
корисно одредити циљ или оправдање за политику – што може бити 
од помоћи у добијању сагласности за политику. Када се ради о 
политици безбености Интернета, може бити потребно да се у 
предузећу разјасни да ли се политика односи на све конекције које 
раде преко Интернета или само на Интернет. Политиком се, такође, 
може констатовати да ли се, осим проблемима безбедности, она бави 
и другим проблемима везаним за Интернет као што су употреба 
конекција путем Интернета за личне потребе. 

 Изјава о ставу предузећа: Када се констатује питање и 
разговара о условима у вези с њим, следећи корак је да се дâ јасна 
изјава о ставу предузећа (одлука руководства) по овом питању. У 
њој ће се навести да ли је дозвољена конекција путем Интернета или 
није и под којим условима. 

 Примењивост: Политика у погледу одређеног питања треба 
да садржи и изјаве о примењивости. То значи да треба објаснити где, 
како, када, на кога и на шта се примењује одређена политика. Да ли 
се она примењује на све компоненте организације? Службе које се 
баве јавним пословима могу бити изузете од рестриктивне политике. 
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 Улоге и одговорности: Потребно је, такође, одредити улоге и 
одговорности. Може бити потребно да се за сложена питања, какво 
је питање безбедности на Интернету, дефинишу техничке улоге које 
ће извршити анализу безбедности разних архитектура или ће, можда, 
бити потребно да се дефинише улога руководства које даје 
одобрења. Може бити потребна и улога праћења. 

 Усаглашеност: Можда је за неке типове политика у погледу 
Интернета потребно детаљније описати недопустиве повреде закона 
и последице таквог понашања. Могу се изричито навести и казне, с 
тим што оне морају бити у складу са кадровском политиком 
предузећа и његовом праксом. Када се примењују, треба их 
координисати са одговарајућим руководиоцима и службама и, 
вероватно, јединицама које заступају запослене. 

 Тачке за контакт и додатне информације: Уз сваку 
политику неког одређеног питања, треба навести особе у предузећу 
од којих се могу добити нове информације, смернице и 
усаглашеност. Како радна места ређе имају тенденцију промене него 
људи који их заузимају, можда је боље да као тачке за контакт буду 
одређена поједина радна места.  

 Добијање одобрења: Политика (добра политика) може се 
написати само за одређену групу са сличним циљевима. Због тога ће 
можда бити потребно да се неко предузеће, уколико је сувише 
велико или сувише разнолико да би било предмет политике 
безбедности на Интернету, подели на компоненте, на пример NIST12. 
Мисија NIST захтева обимну научну сарадњу у отвореном 
окружењу. Друга компонента DOC има потребу да чува у тајности 
поједине статистичке упитнике. Са таквим различитим мисијама и 
потребама, централна политика безбедности на Интернету DOC-а 
вероватно није потребна. Чак и у оквиру NIST-а постоје знатне 
разлике у мисији и потребама, па је тако да већина политика 
безбедности на Интернету постављена на нижи ниво него у NIST-у. 

 Везе са другим областима политике: Интернет је један од 
многих начина интеракције неког предузећа са спољним ресурсима. 
Политика Интернета треба да буде у складу са другим политикама 
које посредују у приступу споља. На пример: 

• физички приступ згради (зградама) или кругу предузећа  
• интеракција са јавношћу/медијима 
• електронски приступ  

                                                           
12 NIST (Национални институт за стандарде и технологију) је организација која је 
део Министарства трговине (Department of Commerce (DOC). 
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 Физички приступ згради (зградама) или кругу предузећа: У 
неком смислу, Интернет представља електронска врата за улаз у 
предузеће. И добре и лоше ствари користе иста врата. Предузеће 
чији је физички круг отворен вероватно је већ донело одлуку, 
узимајући у обзир ризик, да је отвореност или битна за мисију 
предузећа, или да је претња мала, или да је сувише скупо ублажавати 
је. Слична логика се може применити и на електронска врата. 
Међутим, постоје важне разлике. Физичке претње су директније 
везане за физичко место. Повезивање на Интернет је повезивање са 
целим светом. Предузеће чији се физички погон налази на далеком и 
питомом месту, рецимо у Монтани, може имати отворен физички 
круг, али му је, ипак, потребна рестриктивна политика у погледу 
Интернета . 

 Интеракција са јавношћу/медијима: Интернет може бити 
облик јавног дијалога. Многа предузећа, како у Србији тако и у 
свету, дају упутства својим запосленима о начину рада са јавношћу 
или са медијима. Вероватно ће бити потребно да се ове политике 
портују на електронске интеракције. Многи запослени можда нису 
свесни јавне природе Интернета. 

 Електронски приступ: Интернет није само средство за рад 
преко мреже. Предузећа користе телефонски систем (јавна 
телефонска мрежа) и неке друге јавне и приватне мреже за конекцију 
спољних корисника и рачунарских система на интерне системе. 
Конекцијом на Интернет и телефонски систем могу се избећи неке 
претње и рањивости . 

 
2. СЛАБОСТИ ПРЕТРАЖИВАЧА 

 
 Ово поглавље се бави ризицима од рада преко Internet 

Explorer-а и Firefox-a. Ови се претраживачи најчешће 
злоупотребљавају због тога што се они најчешће користе. 

 Internet Explorer 
 Мајкрософт је, само током 2005. године, издао бројне 

надоградње којима су се исправљали многи проблеми у погледу 
безбедности. То су оне рањивости које је Мајкрософт препознао. 
Постоје и рањивости које Мајкрософт још није исправио и 
представљају чак и већу претњу јер за њих још увек нема пачова. 

 Овде одабран пример представља рањивост Internet Explorer-а 
која није пачована и коју ћемо детаљно објаснити. Рањивост се бави 
статусном линијом (статус бар), а то је простор у Internt Explorer-у 
(и свим другим претраживачима) у доњем левом углу који, између 
осталог, приказује дестинацију хиперлинка на који сте тренутно 
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поставили свој курсор. Због бага у Internеt Explorer-у могуће је 
направити линк који ће на статусној линији показати један веб сајт, а 
у стварности вас одвести на неки други веб сајт. 

 Ова рањивост садржи претњу јер ћете ви можда помислити да 
сте отишли на веб сајт своје банке, а уствари сте отишли на веб сајт 
који је израдио нападач у покушају да прибави податке о вама путем 
фишинга. Важно је да имате у виду да ова рањивост постоји и у MS 
Outlook Expres-u13. 

 
 Mozilla Firefox 
 Firefox је врло брзо стекао популарност као веб претраживач. 

То је скраћена верзија веб претраживача Mozilla. Он има неке 
предности у погледу безбедности, међутим не садржи подршку за 
технологије као што су MS Аctive X14 које су, игром случаја, 
поставиле пред Internt Explorer многе проблеме у погледу 
безбедности. Не раде  сви веб сајтови/апликације у Firefox-у, али се 
већина слаже да је он добар за опште претраживање веб-а. Наравно, 
као и сваки софтвер и Firefox има својих проблема у погледу 
безбедности. Он садржи баг сличан оном који је објашњен за Internt 
Explorer с тим што је за њега злоупотреба мало другачија. И он 
дозвољава злонамерном кориснику да „имитира“ стварну 
дестинацију линка на веб сајту. У овом случају то успева само онда 
када се налазите на линку, кликнете десним дугметом и изаберете 
„Save Link Аs...“ (Сачувај линк као...). Ова злоупотреба  успева само 
са верзијом Firefox-а 1.0.1 а, како изгледа, у каснијим верзијама 
проблем је решен. Уколико то пробате код 1.0.3 и 1.0.4, можете 
видети „скривени“ линк на http://www.google.com уколико кликнете 
и задржите дугме миша на линку или кликнете десним дугметом и 
изаберете „Save Link Аs“.15 Интересантно је да рањивост која је  
била намењена Firefox-у боље успева у Internt Explorer-у. Без обзира 
на то, још увек не постоји злоупотреба који добро успева код оба. 

 
3. БЕЗБЕДНОСТ МРЕЖЕ 

 
 Приступ Интернету је постао неопходан за нормалан рад 

практично сваког предузећа. Судећи по аналитичарима, још је током 
2006. године преко 90% свих испитаника оценило је Интернет као 

                                                           
13 http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/products/ie/home. 11.04.2011. 
14 http://www.microsoft.com/security/resources/activex-whatis.aspx.11.04.2011.  
15 http://www.google.com.12.04.2011 
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средње до изузетно важног извора информација. Студије показују да 
је у предузећима: 

• Увелико допринео лакшој сарадњи између запослених, 
партнера, испоручилаца и клијената помоћу средстава 
као што су е-мејл, дељење датотека и веб конференције. 

• Омогућио брз приступ информацијама путем претраге 
интернета, базе података и електронске обуке. 

• Омогућио јефтино пружање услуге спољним 
предузећима преко веб сајтова, дистрибуције е-мејлова и 
апликација електронске трговине. 

 Употреба Интернета је веома распрострањена у већини 
предузећа чиме им је омогућено да повећају продуктивности и 
квалитет услуга, а истовремено, смање трошкове. 

 Са овом широко распрострањеном употребом дошло је до 
промена у односима корисника и руководства. Приступ Интернету 
више не представља луксуз. То је обавезан захтев за предузеће. На 
свим нивоима у предузећу приступ треба да буде неоптерећен, 
транспарентан и непрекидан. 

 
3.1. РИЗИЦИ ПО БЕЗБЕДНОСТ У ОВОМ ТРЕНУТКУ 

 
 Нажалост, Интернет има и тамну страну. Онако како 

предузећу обезбеђује транспарентан приступ бројним спољним 
изворима, он може да обезбеди и спољним странама, од којих неке 
нису добронамерне, релативно лак приступ интерним рачунарима и 
информацијама предузећа. Постоји ризик за све врсте предузећа.16 
Чак су и високософистикована предузећа, каква су произвођачи 
рачунарских игрица, доживела упад путем Интернета. Информације 
и изворни код једног произвођача игрица чији је производ требало да 
буде пуштен у продају били су постављени на Интернет, упад који је 
имао озбиљне финансијске последице. Следе неке чињенице о 
безбедности мреже: 
• просечни трошкови упада споља 2006. године: 660.000 долара 
• просечни трошкови инфекције вирусом 2006. године: 125.000 

долара 
• просечни трошкови напада ускраћивањем услуге 2006. године: 

631.000 долара 

                                                           
16 Један 22-годишњи хакер је из хира скенирао Интернет гејтвејове New York 
Times-a и успео да приступи бројним базама података које су садржале личне 
податке о изворима, запосленима и клијентима. 
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Запањујућа је разноврсност метода који се користе за 
злонамеран приступ рачунарима предузећа или напад на њих. Поврх 
свега, испоставило се да је неодговарајућа интерна употреба 
Интернета велики проблем.  

 
3.2. ПРОЦЕНА РИЗИКА 

 
 Свако ко се конектује на Интернет се суочава са много разних 

реалних претњи. Прво питање с којим се суочава свако предузеће са 
ограниченим ресурсима је: Уколико има претњи, која је од њих 
толико битна да оправда трошак и пажњу  руководства. Почетна 
тачка карактерише податке праћења у току једне године, које су 
спровели FBI и Институт за безбедност рачунара (Computer Security 
Institute). Резултати показују да сада око 84% предузећа наводи 
Интернет као извор честих напада с тим што проценат тих честих 
напада стално расте. На жалост, не расте само обим напада, већ се 
повећава и њихова  разноврсност и софистикованост. Недавни 
извештаји које су дали привредни аналитичари о водећим 
компанијама у области ИТ показују да је 67% до 86% водећих 
компанија у области ИТ код којих је урађена анализа током 2006. 
године претрпело пет врхунских облика упада (успешних напада)! 
Статистика ненамерно штетних претњи је подједнако битна. Наиме: 
46% свих е-мејлова данас је спам; а у 2006. години, 65% од 
анкетираних запослених са приступом Интернету изјавило је да 
користи веб за обављање личних послова док је 62% изјавило да 
користи е-мејл за личне трансакције. 

 Ови подаци јасно показују да свако предузеће, без обзира на 
величину, има разлога да верује да ће бити мета великог броја 
разних претњи у вези са Интернетом. Економски утицај тих претњи 
је тешко квантитативно одредити јер се они разликују у зависности 
од врсте предузећа (комерцијалне организације, непрофитне 
организације итд.), природе упада, плата и тако даље. Међутим, неке 
опште статистике дају идеју о значају тог утицаја: 

• Према извештају FBI/CSI о анализи 1.058 предузећа, 
просечни трошкови упада споља током 2006. године 
били су 771.000 долара. 

• Просечни трошкови напада ускраћивањем услуге 742.000 
долара .  

• Према извештају ICSА, просечни трошкови инфекције 
вирусом  (25 или више PC рачунара) током 2006. године 
били су 136.000 долара. 
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• Штете од тужби због рада у непријатељском окружењу 
кретале су се од 70.000 долара до више милиона долара. 

Очигледно да су економски и организациони утицаји толики да 
не само да гарантују већ и захтевају инвестирање у заштитне мере 
против сваке веће претње. 

 
3.3. ПРОБЛЕМИ СА АРХИТЕКТУРАМА ЗА ЗАШТИТУ 

ЗАСТАРЕЛИХ МРЕЖА 
 
 Значајно питање је како ће се из застарелих компоненти 

(производа, продаваца и категорија безбедности) саставити делови 
ефикасног решавања питања безбедности. Као прво, свака 
компонента захтева инвестирање, не само у погледу трошкова за 
софтвер и хардвер, већ и у погледу претходног и константног рада. 
Јединствени услови инсталирања, параметри конфигурације, 
кориснички интерфејс и потребе руководства захтевају посебну 
обуку и административну процедуру.  

 
Слика 1.:  Главни трошкови решавања питања безбедности  

током њеног животног циклуса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Истраживање и оцена категорије 

и производа 

Ступање у везу са продавцем и 

набавка 

Обука особља 

Инсталација и интеграција са 

другим решењима 

Праћење и управљање 

Надоградња и реинтеграција 

софвера 
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У ситуацији када су кадрови ИТ који управљају постојећим 
апликацијама преоптерећени, додавање још једног софтвера и 
хардвера који захтевају стручност представља проблем, чак и 
уколико постоје финансијска средства (види сл.1.). 

Мора се узети у обзир и укупан квалитет решења која се односе 
на безбедност. Безбедност је онолико јака колико и њена најслабија 
карика. За већину предузећа велики број разноврсних појединачних 
решења која су потребна за  стварање ефикасне одбране, разумевање 
и избор одговарајућих компоненти представљају оптерећење. 
Укратко, тренутни приступ изради заштитног штита  повезивањем 
разноврсних појединачних производа представља проблем нарочито 
за предузећа са ограниченим бројем кадрова и средстава.17 

 
 

3.4. РЕШЕЊЕ СЛЕДЕЋЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ: ИНТЕГРИСАНА 
ПЛАТФОРМА ЗА ЗАШТИТУ МРЕЖЕ

18 
 
 Да би се превазишли ови проблеми и удовољило потребама 

данашњег предузећа које има ограничене ресурсе, решење које се 
односи на безбедност треба да има следеће атрибуте: 

• Да обухвата заштиту од свих најчешћих претњи тиме 
што ће, као минимум, обезбедити фајервол, заштиту од 
вируса, филтрирање УРЛ-а, ВПН, функционисање 
заштите бежичног система и заштите од спама. 

• Да за сваку претњу обезбеди решења светске класе. 
Безбедност је само онолико јака колико и њена 
најслабија карика.  

• Да ради на једној хардверској платформи која се са 
повећањем обима протока може надограђивати тако да се 
оно што је инвестирано у постојеће решење неће 
одбацивати. 

• Да се инсталација свих компоненти, укључујући и 
безбеднији оперативни систем, врши са једног ЦД-а. 
Друга могућност је да он треба да буде испоручен 
претходно инсталиран на хардвер. 

                                                           
17Preston Gralla, How to Internet Works, Indianapolis, IN : Que Pub, 2007.  
18 Sumith Gosh, Manu Manel, and Edvard А. Stork, Guarding your Business, А 
menagment Аproach to Security, Kluwer Аcademy, New York: Plaenum Publisher, 
2009. 
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• Да се између свих компоненти врши размена 
информација о конфигурацији да би се смањили напори 
и грешке у администрацији. 

• Да буде обезбеђен уобичајен управљачки интерфејс за 
све безбедносне функције и да   помоћу парадигме 
пронађи и кликни, административни рад и потреба за 
обуком буду сведени на минимум. 

• Да буде пројектован као софтверска платформа на тај 
начин да нове претње могу бити интегрисане чим се 
појаве, а да при том не мора да се одбаци постојеће 
решење. 

• Да обезбеди аутоматску надоградњу функција свих 
безбедносних и оперативних система у једном Интернет 
извору уз минималне трошкове рада и минималне рупе у 
безбедносном систему. 

 И најзад, и  аналитичари из ове области и многи продавци 
признају да је све ово неопходно. Међутим, продавци постојећих 
решења наилазе на велике препреке у испуњавању ових потреба: 

• Уколико производ није посебно пројектован као 
интегрисана безбедносна платформа, водећи рачуна о 
томе како су различите апликације интегрисане у 
кориснички интерфејс, о конфигурацији и о нивоима 
времена извршавања програма, прилично је тешко 
ефикасно и без видљивих спојева „додати“ додатну 
безбедносну функцију. 

• Производе који су везани за одређене хардвеске 
платформе успорава чињеница да нове функције 
софтвера мењају обраду података, меморију и потребну 
меморију хардвера што обично захтева нову платформу. 

• Ниједан продавац нема ни ресурсе нити посебне вештине 
којима би обезбедио решења светске класе за разне 
претње које ће бити послате на његову адресу. 

 Овај проблем захтева нови приступ19. 

                                                           
19 Примедба: Предузећа теже приступу који подразумева интегрисане платформе 
за заштиту мреже. Чвршћом интеграцијом и заједничким управљањем решењима у 
погледу безбедности обезбедиће се боља блокада напада и мањи укупни трошкови 
власништва за клијенте. 
Интернет је незамењив елемент пословања. Његова популарност привлачи све 
већи број непожељних елемената који све више и све чешће лансирају 
софистиковане и разноврсне нападе. Да би изашли на крај са непријатељским 
окружењем, корисницима је потребан комплетан безбедносни штит. И најзад, 
предузећа са ограниченим бројем кадрова и ограниченим средствима нису у стању 
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4. КОНТРОЛА ПРИСТУПА 
 
 У комплексном пословном свету данашњице који се стално 

мења свима - и запосленима, и партнерима, и клијентима, и 
продавцима, и извођачима радова - су потребни различити нивои 
приступа различитим областима локалне мреже (LАN) у различито 
време, за различите пословне циљеве. Због тога предузећа морају 
имати решења безбедног пословања која, у свакој тачки приступа 
мрежи, пружају  могућност детекције и гоњења. У ту сврху 
предузећима је потребан свеобухватан, стратешки приступ контроли 
приступа. Звучи прилично једноставно: ко улази, а ко не. Међутим, 
проблеми у вези с тим могу бити сложени, а претње су стварне и све 
су веће. 

 Замислите ово: више од 90 посто од 530 компанија које су 
биле анкетиране у једној анализи у овој области признало је да је 
претрпело упаде кроз безбедносни систем. То не изненадјује, 82 
посто од предузећа идентификовало је спољне претње као што су 
хакери  као вероватан извор ових упада, али је 77 посто ових 
предузећа идентификовало и незадовољне запослене као други 
вероватни извор. Због тога паметна предузећа не посвећују посебну 
пажњу само спречавању неовлашћеног приступа, већ и политици 
детекције и гоњења у свакој тачки приступа за све овлашћене 
кориснике.20 

 Проблем број један је опште уљуљкивање да ће, уколико до 
њега дође, упад кроз систем безбедности слабо утицати на 
предузеће. Веома велики број предузећа, чак ни она боља и већа, не 
дају довољно ресурса за стратегију превентиве, а троше огромне 
количине ресурса када дође до невоље или када настане проблем. 

 Међутим, знатан број мрежа предузећа још увек има 
рањивости, укључујући и незаштићене LАN портове, који 
представљају лак плен за вирусе, хакере и злонамерне кориснике. У 
Анализи рачунарског криминала и безбедности коју је издао 
Институт за рачунарство FBI за 2006. год.21 констатује се да многа 
предузећа једноставно не знају шта се дешава на њиховим мрежама. 

                                                                                                                                               

да изграде штит од разних производа који потичу од разних продаваца. Нити је 
такав приступ пожељан из перспективе безбедности или управљања. 
20 Sumith Gosh, Manu Manel, and Edvard А. Stork, Guarding your Business, А 
menagment Аproach to Security, Kluwer Аcademy, New York: Plaenum Publisher, 
2009. 
21 (The 2006 FBI/Computer Science Institute Computer Crime and Security Survey) 
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 Ова се предузећа суочавају са великим ризиком и имају мале 
шансе да ураде пробно одитовање да би пронашли како или зашто је 
дошло до неког инцидента. Међутим, постоји бољи начин. 

 Ивица мреже је место где се корисници и апликације 
конектују, где улази проток података и где мрежа мора да одреди 
како треба манипулисати тим протоком. Ивица је место где се 
најефикасније може спровести политика безбедности, где корисник 
добија приступ када га провери централни командни извор. Ово 
поглавље истражује на који начин овај свеобухватни приступ 
поједностављује управљање приступом мрежи, ствара безбедно, 
интелигентно ожичено и бежично окружење и обезбеђује 
финансијски доступну безбедност мреже која детектује све 
кориснике и спроводи све политике предузећа у свакој тачки 
приступа. 

 
4.1. ЗБОГ ЧЕГА КОНТРОЛА ПРИСТУПА? 

 
 Када дође до контроле приступа многа предузећа оставе своја 

виртуелна врата отворена и своје вирутелне прозоре откључане чиме 
дају неометани приступ разним крајњим корисницима. Недостатак 
инфраструктуре представља лак задатак за злонамерне кориснике и 
то је један од разлога што је 80 посто предузећа од оних која су била 
предмет анализе у Анализи рачунарског криминала и безбедности 
Института за рачунарство FBI за 2006. годину пријавило интерне 
инциденте који су се тицали безбедности.   

 И недостатак мера за контролу приступа представља огромну 
одговорност за предузећа. На пример, практично нема предузетих 
мера за контролу приступа. Гост може да приступи LАN-у који 
садржи осетљиве податке о истраживању и развоју из предворја или 
са паркинга предузећа. Недостатак мера за контролу приступа може 
лако да значи губитак тешко стечене интелектуалне имовине 
предузећа или предности у конкуренцији. 

 
4.2. КОРИСТИ У ПОСЛОВАЊУ 

 
 Сваким комплетним решењем контроле приступа морају се 

идентификовати појединачни корисници, одредити услуге за које ће 
добити овлашћење и, у складу с тим,  одредити нивое њиховог 
приступа. Једно решење треба да садржи четири кључна елемента: 
• Централизовану команду: Она даје могућност предузећу да 

конструише интелигентно решење контроле приступа којим се 
нуди централно командовање мрежом.  
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• Контрола приступа на ивици LАN: Помоћу ње се свичевима и 
софтверу који се налазе на самој ивици мреже LАN ефикасно 
додељује могућност приступа, провере и трагања. Када се 
контрола приступа доведе на ивицу LАN-а, могуће је одмах 
доносити одлуке, а не одлагати их до језгра.  Тиме се спречава и 
да евентуални злоћудни проток података добије приступ на LАN. 

• Безбедност и једноставност употребе: Обезбеђује се рачунарско 
окружење које је безбедније, а једноставније јер је она подешена 
да, сваки пут када се крајњи корисници улогују на њу, препозна 
ко су они и шта треба да раде. 
То је из основа другачији приступ у односу на систем за 

контролу приступа који многа предузећа тренутно имају и потребно 
је прећи еволутивни пут да би се стигло до њега. Ово је посебно 
важно јер ће корисници радо прихватити нове процедуре само 
уколико су оне лаке, једноставне и граде се на њиховој већ 
постојећој инфраструктури. Паметна архитектура и јасан пут 
преласка на њу су битни састојци градње интелигентне мреже која 
може да пружи безбедност предузећу . 

 
4.3. ПРЕГЛЕД РЕШЕЊА КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА 

 
 Контрола приступа мрежи личи на аеродром – постоје 

различити нивои приступа за разне запослене, људи долазе и одлазе 
у свако доба и морају да провуку картицу за приступ или дају личну 
карту да би ушли у одређене зоне. Овим се доприноси безбедности 
разних зона – и заштити и запослених и гостију22. 

У оквиру стратегије командовања/контроле за целокупну 
архитектуру мреже, предузећа би требало бар да размотре прелазак 
на систем за контролу приступа у две тачке којим се повезују крајњи 
корисници са одређеним рачунарима и са одређеним мрежама. Ова 
провера у две тачке у суштини доводи у везу корисника и рачунар и 
обезбеђује однос један на једног. Самим овим може се знатно 
повећати безбедност постојеће мреже. Ефикасна контрола приступа 
је битни чинилац за предузећа која покушавају да безбедност 
предузећа и информисање клијената доведу до максимума. 

 

                                                           
22 David Hucaby, CCNP BCMSN-Званични уџбеник за полагање испита  (Четврто 
издање), 2007. Решавање безбедности контролом приступа треба да понуди 
комплетно решење од хардвера, софтвера и услуга управљања до апликација, 
услуга и подршке. Сам хардвер не може да обезбеди укупну контролу приступа, 
али комбинација хардвера и софтвера плус комплетан сет алата даје основу за 
потпуно решавање безбедности контролом приступа.  



 

678 

4.4. ИНТЕЛИГЕНТНЕ БЕЗБЕДНЕ МРЕЖЕ 
 
 Добро конструисане интелигентне мреже ће, у будућности, 

имати системе за контролу приступа који ће спречавати 95 посто 
напада и драстично смањити ризик од интерних проблема пружајући 
јасан процес пробног одитовања и провере којим ће се купцима 
омогућити брз приступ и провера. Традиционалне мреже спроводе 
мере обезбедјења на одређеној тачки што злоћудном протоку пружа 
прилику да се инфилтрира у језгро мреже. Због тога је веома важно 
да се заустави неовлашћени проток података на ивици мреже и уђе у 
траг неовлашћеним корисницима у целој мрежи

23. 
 

4.5. СЦЕНАРИО РЕШАВАЊА ПИТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ 
ПОМОЋУ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА 

 
 Решавање питања безбедности мреже помоћу контроле 

приступа треба да омогући раздвајање мрежа. На пример, LАN је 
подељена на две серије приступних зона. Уколико запослени неко 
време ради у безбедној зони, као што је лабораторија за 
истраживање и развој, он или она мора да има приступ и приватној 
LАN истраживања и развоја и јавном Интернету. Међутим, уколико 
изађе из безбедне зоне, његов или њен приступ може бити ограничен 
само на јавни Интернет да неовлашћени људи не би случајно могли 
да виде осетљиву информацију. Ово је могуће постићи и без потребе 
да запослени предузме било какав корак. Мрежа се једноставно 
подешава на основу њене или његове локације. Исто тако, ако гост 
посети предворје предузећа пре 9h, неће моћи да приступи јавном 
Интернету или LАN-у предузећа. У 9h гост може да приступи јавном 
Интернету, али још увек не може да  приступи LАN-у предузећа. 
Најзад, по овом сценарију, путем контроле приступа администратор 
мреже предузећа може да провери кориснике LАN-а на основу 

                                                           
23 Постоји чудна дисонанца када 90 посто предузећа извештава о упаду у систем, а 
многа од њих немају појма о томе шта се дешава у њиховој мрежи. Време је да се 
суочимо са чињеницама: потреба за комплетним решењима путем контроле 
приступа никада није била хитнија. Добра вест је та што је контрола приступа 
проблем који предузећа могу решити. Да би решила овај проблем и заштитила свој 
LAN, предузећа морају, као прво, изградити серију електронских „врата“ која воде 
неовлашћене кориснике у одговарајуће „зоне“ информација и услуга – и нигде 
више. Овим вратима и зонама спречиће се неовлашћена употреба и обезбедити 
спроводјење политике предузећа у свако доба и на свим местима. Комплетни 
системи контроле приступа са архитектуром као што је ова могу се градити на 
постојећој инфраструктури да би,  најзад, обезбедили најбезбеднију могућу 
контролу приступа LAN-у предузећа . 
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разних фактора у које спадају и припадање некој одређеној групи, 
идентитет особе, доба дана, физичко место и улога у послу или 
одговорност. А најважније од свега – продуктивнији крајњи 
корисници и безбеднија мрежа.24 Контрола приступа мрежи је 
огроман задатак – и остаће тако док трендови Интернета, мобилних 
рачунара и конвергенције настављају да мењају начин рада 
предузећа. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 Приступ Интернету је постао неопходан за нормалан рад 
практично сваког предузећа.  Судећи по аналитичарима, још током 
2006. године преко 90% свих испитаника оценило је Интернет као 
средње до изузетно важног извора информација. Употреба 
Интернета је веома распрострањена у већини предузећа чиме им је 
омогућено да повећају продуктивност и квалитет услуга, а 
истовремено, смање трошкове. 
 Студије показују да је у предузећима: 

• Увелико допринео лакшој сарадњи између запослених, 
партнера, испоручилаца и клијената помоћу средстава као 
што су е-mail, дељење датотека и веб конференције. 

• Омогућио брз приступ информацијама путем претраге 
интернета, база података и електронске обуке. 

• Омогућио предузећима и компанијама већу конкурентност на 
тржишту. 

• Омогућио јефтино пружање услуге спољним предузећима 
преко веб сајтова, дистрибуције е-мејлова и апликација 
електронске трговине. 

Са овом широко распрострањеном употребом дошло је до промена у 
односима корисника и руководства. Приступ Интернету више не 
представља луксуз. То је обавезан захтев за предузеће. На свим 
нивоима у предузећу приступ треба да буде неоптерећен, 
транспарентан и непрекидан. 
 Рачунари предузећа углавном су доступна већем броју људи, 
неки можда чак и клијентима. Самим тим, сигурност свих наведених 
система зависи и од успешног ограничавања активности које су на 
њима допуштене. Успешна брига о рачунарској сигурности 
предузећа подразумева праћење развоја сигурносних стандарда и 

                                                           
24 Примедба: Нови модел контроле приступа мрежи захтева заштиту података где 
год се они налазе и не сме се веровати никоме у потпуности ма где се он налазио. 
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технологија. Пожељно је унутар предузећа имати особу чији је то 
задатак. 
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Абстракт: Опстанак предузећа у глобалном окружењу је једино могућ ако се 
мисија истог остварује на ефектан и ефикасан начин. Ефикасност предузећа се 
огледа у производњи и нуђењу тржишту правих производа и услуга на прави начин 
тј. по најприхватљивијим условима. Данашња предузећа су принуђена да послују у 
глобалној економији која се заснива на широкој међузависности тржишта, 
пословне конкуренције и снабдевања, и наглашавању економског развоја и 
интеграције појединих региона. Глобални развој захтева специфичне услове за 
менаџере и појединце који желе да започну своје послове у другим земљама. 
Глобалне тенденције које се манифестују у све већим променама на тржишту, 
технологијама, тржишту радне снаге, све више утичу на место, улогу и начин 
одлучивања менаџера данашњих предузећа. У савременом окружењу догађају се 
различите промене са значајним последицама на економске или социјалне и 
друштвене перспективе појединих националних економија и регионалних 
организација и асоцијација. 
Кључне речи: интернационална стратегија, глобализација, менаџмент, 
ефикасност предузећа. 
 
Abstract: The survival of the enterprises in the global environment is only possible if the 
same mission is realized in an efficiency manner. The efficiency of enterprises is 
reflected in production and in supplying the market with the right products and services 
in the right way, ie. the most acceptable conditions. Today's enterprises are forced to do 
business in a global economy based on a wide interdependence markets, business 
competition and supply, and emphasizing of economic development and integration of 
the regions. Global development  requires specific conditions for managers and 
individuals who want to start their jobs in other countries. Global tendencies which are 
manifested in the increasing changes in the market, technology, the labor market, have 
more influence to position, role and decision-making managers in enterprises today. In 
the contemporary environment different changes are present with significant 
consequences on the economic or social and community perspective of individual 
national economies and regional organizations and associations.  
Key words: international strategy, globalization, management, efficiency of enterprises. 

                                                 
1 goran. peric@vpskp.edu.rs 



 

684 

УВОД 
 
 Данас у свету постоје велике разлике у распореду и 
располагању привредним ресурсима, природним условима 
производње, у расподели и концентрацији технолошког потенцијала, 
потенцијала радне снаге, знања, капитала, сировина, ре-
проматеријала, финалних и потрошних производа. То су изазови за 
међународни менаџмент који најнепосредније доприноси 
повезивању различитих потенцијала и интереса у најширим 
светским размерама. Он доприноси успешном превазилажењу 
просторних, временских, културних и комуникативних баријера на 
међународном тржишту, било на подлози концепције компаративних 
или пак интегралних диферентних предности.  
 Међународни менаџмент је детерминисан многим факторима 
који на известан начин стимулишу његов развој. Главне глобалне 
детерминанте развоја међународног менаџмента су: ниво 
развијености и величина домаћег тржишта, међународни монетарни 
оквир, систем светске трговине, глобални мир, економски раст 
појединих земаља, развој комуникативне и транспортне технологије, 
настанак и развој мултинационалних и глобалних предузећа. Да би 
менаџери својим предузећима обезбедили континуирани раст и 
развој, исти су принуђени тражити шансу за подизање ефективности 
и ефикасности на глобалном тржишту. Зато је важно указати на 
разлоге који терају предузећа да своје послове интернационализују. 
Од многобројних разлога или покретачких фактора међународног 
бизниса истичемо најнзначајније: разлози производне природе, 
разлози тржишне природе, разлози конкурентске природе и разлози 
финансијске природе. Савремена предузећа користе тзв. развијене 
производне технологије и потпуно нове системе производње. Нове 
информационе и комуникационе технологије, такође су саставни део 
пословног инструментарија модерних предузећа.2 Ове технологије 
значајно побољшавају пословну ефикасност и подижу конкуретску 
способност предузећа, с једне, а њихова масовна производња, стално 
унапређење и једноставност примене чине их доступним  великом 
броју предузећа, с друге стране. Постављање релевантних 
стратешких циљева, ефектније и ефикасније решавање оперативних 
проблема, идентификовање нових пословних могућности и 
унапређења производње ради квалитетног одговора на све 

                                                 
2 Новићевић, Б. (2002). Глобализовани и либерализовани пословни амбијент и 
основни концепти управљања предузећем. Економске теме, 40 (6), 1-11   
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префињеније захтеве потрошача готово да није ни замисливо без 
примене поменутих технологија. Високе производне технологије 
обезбеђују најбољи квалитет производа, повећавају производну 
флексибилност и смањују залихе, једном речју, омгућавају 
предузећима да одржавају и унапређују своје конкурентске 
предности и елинишу слабости. 
 Укључивање компанија у глобалне економске токове 
мотивисано је, у првом реду, из следећих разлога:3 стицањем већег 
профита, освајањем нових тржишта, прибављањем додатног 
финансијског капитала, нижим трошковима радне снаге. У свом 
најважнијем изазову Интернационални менаџери треба да раде на 
позиционирању својих организација у глобалној привреди. За многе 
велике мултинационалне компаније, овај корак може да захтева 
промену ка транснационалном менаџменту и удаљавање од модела 
мултидомаће корпорације са положајима у иностранству. Неопходан 
је тренд ка глобализацији који захтева транзицију у менаџменту и 
његово удаљавање од провинцијског гледишта на конкурентно 
понашање, а у правцу целокупне преспективе глобално интегрисане 
трговине. Транзиција захтева радикалне промене у организацијама, 
производном дизајну, услугама и маркетинг стратегијама, промене 
које захтевају просвећене интернационалне менаџере. “Да би 
менаџери успешно одговорили на изазове и захтеве глобалне 
економије потребно је да буду информисани, комуникативни, 
образовани, стручни у послу којим се баве, толерантни и спремни да 
премошћују културне разлике и препреке настале из различитости 
света и схватања.”4 Данашњи менаџери, да би успешно руководили 
пословима који су глобалног карактера, на којима раде запослени 
различитих националних култура, морају упознати разлике у 
националним културама и психолошким профилима људи који 
долазе из различитих култура, а затим да одаберу прави начин да их 
интегришу и укључе у нови културни амбијент. 
 

НАЧИНИ УЛАСКА НА МЕЂУНАРОДНО ТРЖИШТЕ 
 
 Улазак на нова тржишта може да буде постигнут на различите 
начине. Организација може да извози на инострана тржишта, склапа 

                                                 
3 Ђогић, Р. (2007). Основи савременог менаџмента. Фојница: Штампарија 
Фојница, стр. 335. 
4 Ђогић, Р. (2009).  Нужност оријентације домаћих предузећа на међународни 
бизнис. Транзиција, 10 (21-22), 145 - 167 
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уговорне споразуме у погледу лиценцног пословања, франшизинга, 
уговорне производње и заједничких улагања, или да донесе одлуку о 
директним иностраним инвестицијама. Сваки од начина наступа на 
међународном тржишту поставља сопствене, јединствене захтеве у 
погледу организационих и финансијских ресурса. Веома често, 
наступ на међународним тржиштима није ствар избора, већ 
неопходност ради задржавања конкурентности на новим и 
успостављеним тржиштима. 5 

Потребно је размотрити пет група 
фактора

6 који утичу на избор начина уласка на међународно 
тржиште Екстерни фактори (карактеристике екстерног окружења 
које утичу на одлуку компаније о избору начина уласка на 
међународно тржиште) су:  

1. карактеристике земље,  
2. трговинске баријере и прописи које доноси влада и  
3. карактеристике производа.  

 
 Две преостале групе фактора: задаци менаџмента компаније и 
стратегија избора земље су интерни фактори (интерне 
карактеристике компаније). Категорија карактеристика земље мора 
узети у обзир величину и стопу раста тржишта у одређеној земљи, 
политички и ризик везан за окружење, привредну и тржишну 
инфраструктуру.  
 Трговинске баријере, као што су тарифе, квоте, царине или 
прописи о производима, утичу на доношење одлуке о начину уласка 
на неко тржиште. Директне трговинске баријере које ограничавају 
увоз стране робе, као што су тарифе и квоте, утичу на одлуке везане 
за оснивање производње или погона за склапање производа на 
локалном терену. Индиректне трговинске баријере, као што су 
прописи о производима, давање предности локалним добављачима, 
царине и формалности везане за сертификате, доприносе 
опредељењу за уговорне односе са локалним партнерима. Тарифе и 
увозне квоте на страну робу и делове подстичу процес оснивања 
локалних производних операција или фабрика за склапање 
производа. 

                                                 
5 Ђогић, Р. (2009).  Нужност оријентације домаћих предузећа на међународни 
бизнис. Транзиција, 10 (21-22) 145 - 167 
6 Ракић, Б. (2003). Међународни маркетинг. Београд: Мегатренд универзитет, стр. 
237-241 
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 Физичке карактеристике производа или услуге, као што су 
однос тежина/ вредност, испарљивост или састав, важне су за 
одређивање локације производње.  
 Компаније са ограниченим задацима на плану 
интернационалних операција склоне су одабирању начина уласка на 
страно тржиште који повлаче за собом минималне обавезе. Такве 
фирме се често радије ослањају на компаније за извозни менаџмент 
или агенте, или склапају споразуме о лиценцама. Такви начини 
уласка захтевају мало финансијских средстава и само ограничену 
пажњу менаџмента, пошто је одговорност за интернационална 
тржишта пренета на другу организацију. Фирма која има 
проактивни, агресивни приступ расту интернационалног тржишта 
радије ће се определити за оснивање извозне организације и брзи 
прелазак на моделе пословања какви су заједничка улагања или 
сопствени послови, који омогућавају висок степен управљања 
производњом и маркетингом на страним тржиштима. Уколико 
компанија жели брзо да уђе у неку земљу ради коришћења 
предности које пружа тржиште које управо настаје, опције као што 
су лиценце, франшизе или куповина постојећих компанија могу да 
одговарају таквој сврси, пошто се преко њих користе погодности 
које пружају већ постојећи производни обекти и дистрибутивне 
мреже, као и њихово познавање тржишта и локални контакти. 
Насупрот томе, ако се компанија определи за опрезнију стратегију 
уласка на интернационална тржишта, менаџмент ће радије у почетку 
да извози, постепено се оријентишући на оснивање локалне продаје 
и, на крају, на оснивање производње у иностранству. Такав добитни 
процес је типичан за многе мале и средње скандинавске фирме. 
 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТИЦАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ 
КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ 

 
 Упркос различитим погледима, концептима и приступима у 
формулисању стратегија, мишљења стручне јавности су доста 
јединствена у томе да се кључна стратешка питања могу сумирати у 
следећем

7:  
1. Шта је основни услов конкурентне предности предузећа?  
2. Како предузеће развија своју конкурентну предност на 

глобалном тржишту?  
 

                                                 
7 Визјак, А. (2007). Победници тржишних ниша. Београд: ФЕФА, стр. 25-31. 



 

688 

 Основни циљ формулисања стратегије развоја је дакле 
повезан са питањем конкурентне предности предузећа. Конкурентна 
предност у основи настаје из вредности коју је фирма способна да 
понуди својим клијентима. “У ресурсној комбинацији на основу које 
се креира вредност, класични атрибути расположивости фактора 
производње уступају место знању и иновативности”.8 То значи да 
само оне компаније које су спремне на стицање нових знања и 
континуирано иновирање не само финалних производа, већ и 
производних и пословних процеса, могу рачунати са повољнијом 
позицијом на тржишту у поређењу са конкурентима, па самим тим и 
на будући развој. 
 Измењено окружење интернационализације и глобализација 
производње и размене су кључни процеси који су условили потребу 
редефинисање улоге и места економског ангажовања и приступа 
обављању пословања. Дилема шта производити? се мења у дилему 
где производити?, а дилема шта и колико размењивати? у дилему 
како размењивати? Док се традиционални извоз и увоз заснивају на 
дефанзивној или пасивној варијанти остваривања функције 
међународне продаје, дотле се у процесу интернационализације и 
глобализације развија агилна или активна варијанта комбиновања 
функције производње и размене у међународним токовима. У 
моделском приступу интернационализацији као економском процесу 
истичу се три различите фазе:9 

• интернационализација заснована на чистим трговинским 
односима или интернационализација мерена (финансијским) 
резултатима чија се суштина своди у основи на производњу за 
непознатог купца и без посебне координације активности са 
иностраним продавцима,  

• интернационализација кроз развијање сарадње или 
интернационализација процеса пословања која укључује 
координацију активности у различитим земљама, 

• интернационализација потенцијала предузећа која 
подразумева и уједињавање ресурса са другим партнерима 
ради постизања (вишег) заједничког циља. 
 

                                                 
8 Ђуричин, Д. (2006). Србија 2012: визија развоја и стратегија конкурентности. 
Копаоник бизнис форум. Београд: Савез економиста Србије, стр.11-22. 
9 Јовић, М. (2002). Међународна конкурентност савременог предузећа. Економски 
анали, Вол. 46, 13-27 



 

689 

 Конкурентска предност у суштини представља начин на који 
компанија жели да се надмеће на одабраном тржишту производа 
како би остварила неке своје посебно дефинисане циљеве. 
Промењена логика светског тржишта условила је да се највазнији 
извори конкурентске предности (чак и на нивоу једне земље) морају 
активно и перманентно тражити и користити за разлику од “играња 
на карту” ниских трошкова на основу јефтине радне снаге или 
сировина. Стварање конкурентских предности је посебно битно на 
нивоу предузећа мада су активности потребне за њихово стварање и 
одржавање у међународним условима веома интензивне и 
комплексне. Ово је посебно изражено у појединим гранама које су се 
увелико глобализовале или су на путу глобализације. Стога су 
стратешки оквири конкурентске предности изузетно значајни како за 
ефективно тако и ефикасно, односно рентабилно пословање.  
 Сопствене стратегије које успешне фирме користе у 
међународном пословању међусобно се разликују, али све такве 
фирме које су оствариле трајну конкурентску предност, имају 
извесне сличности које се могу препознати у иновацијама, сталном 
побољшању, јачању укупног система вредности и глобалном 
приступу:10 

• Конкурентна предност у основи настаје из побољшања, 
иновација и промена. Фирме стичу предност у односу на 
међународне конкуренте тако сто увиђају нове основе за 
развијање конкурентске предност или налазе нова и боља 
средства за њено постизање на стари начин.  

• Конкурентска предност обухвата укупан систем вредности. 
Систем вредности представља читав низ активности 
укључених у стварање и коришћење производа. Блиска 
сарадња и стална размена са добављачима, каналима и 
купцима укључена је у процес стварања и одржавања 
вредности (ланац вредности). Конкурентска предност се често 
може остварити променом приступа фирме тржишту и 
организовањем читавог система вредности.  

• Конкурентска предност се одржава само путем сталног 
побољшања. Мало је конкурентских предности које се не 
могу копирати. Због тога је битна карактеристика 
инсистирање на сталном побољшању постојећег система рада 
јер конкуренти лако потискују фирме (и националне 

                                                 
10 Ибид. стр. 13-27 
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индустријске гране) које се не усавршавају. Не треба 
истицати да трајније конкурентске предности данас доста 
зависе и од поседовања висококвалификоване радне снаге и 
опште техничке способности. Оне захтевају стално улагање у 
специјализована знања и средства, исто као и у сталну 
промену. Из тих разлога стратегије које укључују висок 
квалитет производа, побољшање њихових карактеристика, 
висок ниво услуга и низ нових унапређења производа обично 
су одрживије од стратегија заснованих на цени коштања.  

• Одржавање предности у савременим условима неизбежно 
захтева глобални приступ стратегији. Фирма не може 
дугорочно да задржи конкурентну предност на међународном 
плану без коришћења и проширивања домаћих предности са 
глобалним приступом стратегији јер глобални приступ 
стратегији укључује бројне важне елементе. Пре свега, он 
јасно значи остваривање сталне продаје и присуства на 
светском тржишту где је матично тржиште само његов 
интегрални део. Фирма изграђује међународну репутацију и 
успоставља међународне маркетиншке канале које 
контролише или на њих утиче. Развијање глобалне стратегије 
укључује активности у другим земљама како би се освојиле 
локалне предности, превазишле одређене сметње или 
олакшао продор, јер концепцијски оквир овог приступа 
укључује координацију и интеграцију на светској основи, 
остваривање конзистентне репутације производа и тржишну 
усмереност ка међународним купцима. Обично пословање 
широм света није исто што и глобална стратегија, уколико не 
дође до овакве координације и интеграције. 

 
 Остваривање конкурентских предности представља 
специфичан одговор предузећа на импулсе из окружења. У суштини 
то је специфичност сваке међународно оријентисане фирме јер 
усаглашавајући посебне способности (дистинцтиве цомпетенце), са 
критичним факторима успеха на циљном тржишту, предузеће у 
суштини идентификује своје конкурентске предности. Да би се 
успешно развијало предузеће у интернационалним релацијама, 
нужно је да менаџмент упозна и разуме широк сет фактора 
окружења који су типични за одређене националне економије. Отуда 
је код избора оријентације и стратегијских варијанти кључни фактор 
оцена ефеката различитих елемената интернационалног окружења. 
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Карактер општег или мега окружења делује на природу 
интернационалног менаџмента, пошто испољава широк тренд услова 
унутар којих треба позиционирати одређену компанију.  
 На најширем нивоу, могуће је дефинисати два основна типа 
конкурентне предности: 11 ниска цена и диференцијација и три 
основне стратегије конкурентности (које могу бити коришћене или 
индивидуално или у комбинацији) за креирање стратешке позиције 
на дуг рок: ценовна предност, диференцијација и фокус. 
 Стратегију трошковне предности предузећа користе када су 
у могућности да креирају своју предност у односу на конкуренцију 
достизањем нижих трошкова пословања. Нижи трошкови пословања 
су важна предност у многим гранама и код многих производа. То 
важи пре свега за гране које су у фази зрелости, када производи 
постану масовни, или производи за широку потрошњу, и када цена 
постане један од најважнијих чинилаца у процесу одлучивања о 
куповини. Стратегија није ограничена само на масовне, 
недиференциране производе, већ се може применити и у гранама 
које нуде технолошко и техничко захтевне и комплексне услуге.  
Достизање најнижих трошкова по јединици производа не значи и 
остваривање трошковне предности на основу нижег квалитета 
производа, већ се ради о континуираном изналажењу различитих 
могућности и извора за остваривање трошковне предности у односу 
на конкуренцију. Иако предузеће има на располагању неколико 
начина за остваривање трошковне предности, стручна јавност се 
слаже да је економија обима један од кључних чинилаца трошковне 
предности, пре свега, у фази раста или зрелости гране.  
 Са повећавањем обима производње трошкови по јединици 
производа се снижавају и то, пре свега, због расподеле фиксних 
трошкова производње на већи број производа. Економија обима 
позитивно утиче на различите пословне функције и процесе, који са 
повећавањем обима производње постају економски све ефикаснији. 
Учинак искоришћености расположивих капацитета може да омогући 
важну трошковну предност предузећу у поређењу са конкурентима, 
нарочито у капитално интензивним гранама (за чије су покретање 
потребна велика капитална улагања), као и у случају вишка 
капацитета у грани (односно, када понуда знатно превазилази 
тражњу).   

                                                 
11 Поповчић-Аврић, С. (2008).  Конкурентност- кључни фактор стратегије развоја 
предузећа,  XI Интернационални симпозијум, Менаџмент и друштвена 
одговорност, СyмОрг, Београд: Факултет организационих наука. 
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 Са растом обима производње интензивира се процес учења 
предузећа, па и по том основу предузеће снижава трошкове 
производње. Увођењем нових производних и организационих 
модела и виших стандарда квалитета повећава се ефикасност 
пословања и ствара солидан основ за снижавање трошкова и 
креирање конкурентске предности на тржишту. Истовремено, процес 
учења води ка иновативности производних решења или моделирању 
постојећих производа према захтевима тржишта, што такође 
позитивно утиче на промену конкурентске позиције предузећа на 
тржишту.12  
 Алтернативу трошковне делотворности представља 
остваривање конкурентне предности предузећа на основу његове 
диференцијације у односу на конкуренте. Различитост предузећа у 
поређењу са конкурентима може да се заснива на диференцијацији 
производа, начину његове дистрибуције, или другачијим начином 
трговања производом. Циљ стратегије диференцијације је да 
предузеће развије сопствени начин, избором специфичних атрибута 
(дакле, начина остваривања и композиције вредности за купца), који 
га разликују од конкуренције и гарантују да ће купац понуђену 
вредност препознати и бити спреман да је плати. Да би предузеће 
остварило успешну диференцијацију у односу на конкуренте и да би 
по том основу стекло предиспозиције за креирање трајне 
конкурентске предности, неопходно је да предузме читав низ 
активности које конкуренти не могу са лакоћом имитирати. Реч је о 
активностима које могу да буду повезане са систематичним развојем 
робне марке, именом (репутацијом) предузећа, или специфичним 
способностима на подручју продаје или дистрибуције. Сет 
специфичних активности које предузеће предузима, не само да га 
диференцирају у поређењу са конкуренцијом, већ представљају 
основ за препознавање главних компетенција предузећа које ће 
допринети његовом будућем развоју.  
 Реализација стратегије диференцијације претпоставља 
сегментацију тржишта. Дакле, стратегија диференцијације користи 
разлике између појединих категорија купаца и испуњава очекивања 
и захтеве специфичног сегмента тржишта, које је припремљено да 
плати вишу цену за другачији производ или услугу. Свакако, 
изабрани сегмент тржишта мора бити довољно велик да омогући 
економски оправдано пословање.  

                                                 
12 Ghemawat, P. (2003). Semiglobalization and International Business Strategy.  Journal 
of Inernational BusinesStudies, March, 2003., str. 145-146. 



 

693 

 За разлику од предходног периода када се конкурентност 
заснивала на разлици у компаративним факторима, успешно 
позиционирање компанија у савременим, глобализованим условима 
претпоставља креирање конкурентске предности. Шта више, без 
достизања конкурентске предности не може се рачунати ни са 
развојем предузећа.  
 Сегментација тржишта може се извршити увек када постоји 
два или више купаца. Сваки потрошач разликује се од другог по 
својим особинама, навикама, жељама и мотивима. Све побројане 
разлике манифестују се на више начина. Зато и тражња за одређеним 
производима или услугама варира од једног до другог тржишног 
сегмента. Примена маркетинг концепције у пословању предузећа 
значи да је оно оријентисано да задовољи потребе и жеље купаца. 
Уколико ствари посматрамо на овакав начин, на једном тржишту 
имамо много купаца који имају различите потребе и жеље, које би 
требало задовољити. Уколико би желели да задовољимо сваког 
купца појединачно, онда би морали да то тржиште поделимо на 
онолико тржишних сегмената колико има и купаца. У пракси се 
овакав приступ проблему никада не спроводи, јер би то изискивало 
страховито велике трошкове. Сегментација је оправдана уколико 
тржишни сегмент задовољи четири карактеристике које се јављају у 
резултату анализе тржишта:13 

• хомогеност у сегменту 
• хетерогеност међу сегментима 
• сопствену величину за остварење рентабилитета 
• операционалност – могућност идентификовања захтева 

потрошача и стварања адекватног маркетинг микса за њихово 
задовољење. 

 
 Дакле, све већи број предузећа широм света улази у 
интернационално пословање, а интернационални менаџмент као 
процес примене концепта и технике менаџмента у мултикултурним 
срединама, добија све већу важност. Стратегије интернационалног 
менаџмента у великој мери зависе од макроекономских услова 
тржишта на коме предузеће послује. У складу са наведеним полази 
се од тога да: 

                                                 
13 McCarthy E.J., Perreault, W.D. (1984).  Basic Marketing, Richard D. Irwin Inc, 
Illinois: Homewood, str. 253. 
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1. Успешан интернационални стратегијски менаџмент 
подразумева примену интернационалних стратегија у циљу 
стварања вредности на глобалним тржиштима, 

2. Карактеристике макроекономског окружења у великој мери 
утичу на одабир интернационалне стратегије предузећа и 

3. Поред карактеристика тржишта, за одабир интернационалне 
стратегије неопходно је узети у обзир и карактеристике 
производа предузећа.  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 Интернационализација пословања домаћих компанија постаје 
једно од најважнијих стратешких метода за стицање конкурентности. 
Инострани производи постају све значајнија роба у већини земаља, а 
међународни обим трговине расте по стопама вишим од раста 
светског бруто националног производа, упоредо са повећањем 
начина да се обави међународна размена. Један од разлога великог 
интересовања земаља чије су привреде у фази развијања, за 
разноврсне облике партнерстава јесте стицање приступа новим 
тржиштима и повећање менаџерске компетентности. Са друге стране 
могу се јавити и потреба за финансијском стабилношћу, развијање и 
приступ новим технологијама и стицање нових производних линија. 
Све већи број предузећа широм света улази у интернационално 
пословање, а интернационални менаџмент као процес примене 
концепта и технике менаџмента у мултикултурним срединама, 
добија све већу важност. Стратегије интернационалног менаџмента у 
великој мери зависе од макроекономских услова тржишта на коме 
предузеће послује. 
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