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Предговор

Брод зван Србија плови, као и увек, узбурканим водама. Еко-
ном ско и социјално стање је свакако унапређено током ове деце-
није, али је незадовољство достигнутим раширено и у народу и у 
стручној јавности. Верује се да многе хриди вребају и даље и да је 
опрезност разумна стратегија. Ово тим пре што из сфере поли-
тике, како спољне, тако и унутрашње, не долазе увек повољни 
импулси економском и социјалном напретку. 

У књизи која је пред читаоцима начињен је покушај тима 
ЦЛДС-а да, без имало пристрасности, прикаже где се Србија 
данас налази у социјалној и економској сфери, шта јој  прети и 
како би могло и требало да настави. Стога се, у језгровитим текс-
товима, презен тирају и анализирају ток досадашње институ ци о-
налне реформе у Србији, затим економске и социјалне поли тике 
и њихови резултати, садашњи проблеми и опције за њихово 
превазилажење у будућ ности.

Наше је уверење да тешкоће могу бити савладане и да је бржи 
економско-социјални развој могућ. Остаје да се види да ли ће то 
бити остварено.

Бошко Мијаовић
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Кључне макроекономске 
неравнотеже и ризици 

В исоке  стопе п ри вр едног  ра ста  које у  последње в ре ме оств ару је 
при вреда  Србије по сти гн уте су у у сл овима  р астућих макр оекон-
ом ских не равнотеж а:  двојног дефи цита, ра ст ућ е инфл ац ије, н иск е 
 до маће ште дње и ра стућег спољног дуга . Инди като ри при вр едн е 
 рањивости Срби је дале ко су п реваз ишл и  ниво забел ежен у 
земљама  које су д оживеле финансијску кризу, што свакако 
представља добар повод за  забри нутост и проц ен у ризика да се 
криза догоди и овде. Свакако да овај ризик  ублажавају процеси 
приб лижавања Европско ј униј и,  као и раст страних директних 
инв естиција, а ли, с друге ст ране, сл аб о изграђене   инс  титу ц  иј  е  и 
м ек о  бу џе тс ко  о  гр а н ич ење,  ко је  још  увек   пре ов ла д  ава у пр  и в -
редном амби је н  т у  Срб иј е,  одрж ав а  ју ова ј  р и зик на  пр  ил и  чно  ви со-
 ком нивоу .    Ц  иљ  о вог по г лављ а ј е да  и  с  пита  ин ди ка т оре ра  њив ости 
и  пру жи оцену  с те пена р из ика коме је Србија у овом тренут ку 
и зложена.

 И н дикатори  р а њиво сти   п оказуј  у  да   Ср би ја погорш ав а св о ј у 
  по  з и цију,  пр е све га  за х ва  љу ј ући     с н ажном  ра    с ту   де ф  ицит а   т ек  ућег  
р ач  у н а   пла тног б  ил  а нс а . У  пор еђ ењ  у   са    др уг им  з ем љама,  инд и-
като р и  ра  њи  вости   још увек   с  у повољн ији не г о   у  окру  же  њу,  ал и  се 
 у    Ср биј и драматично пого рш а ва  ју,  и ак    о   с е  још ув ек   на  л аз е  на 
прилич н   о    „с игу рном”  н ив оу .   

Р АС ТУ ЋА Ф И Ск АлНА  НЕРАВ Н      ОТЕ ж А

 1.  Ср биј а  је за п ос ле  дњ их о сам    годин а т   ра нзиције  зн  ачај но 
ун апредила   сво   ј ф  искалн и  с и   стем.  Заус  т ављ е  не су  бр  ој   не 
 кв аз и-фи  скалне   а ктивн о с ти  ц     е нтра лне  б анк е,  ел  им  ини са н и посеб-
н и   буџ ет ски  фо  ндов и  и  „сп ец и  јални”   рачуни  и ко  н ститу  ис ан  Тре-
з ор,  чиме  ј е створ ена о  с но в а  за  в   о  ђе ње зд  р ав е  фи ск ал   н е  полити   ке . 
 Каш њењ  а  у  и с п л  а т и  пе  н з иј а и д ечји х до д  ат ака   п о ст  ала с у  п рошлост,  
а за ос  т але исп  л ат е   и с т а   ра девизн  а  штедња   п  ос тепено   с у  скоро у 
 потп ун о  ст и вр аћене   .  (Тек) по че тком п ете г одине   тр а н зици ј е  у ве де н 
 је и пор  ез на до  д  а  ту  в редно  с  т,  чи ме  ј е   за окруж  е на  ин иц иј алн  а 
рефор ма  фи ск  а  лн о г с  ис тема Србиј е  .   У  пер  ио ду 2 00 0–2 005. г од    ине 
 републичк и буџ ет дон ош ен  ј е  уз бу дн  у п  аж њу  М е ђународног 
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  мо нетар  н  о г  фонда (М  МФ ) чи ја је саг лас ност бил а  ј е  дна од   п  р е-
ћутн их али кљу чн их  пр ет поставки   з а   усв  ај ање  б у џ е   та. О  д   2 006.  
го дин е, Ср биј а нем а  ар ан  жма  н  са М МФ - о м .  П  ре  ма   зв анич  ној 
ме то  до    ло  гији Мини  с тарст ва   ф инансиј а,  то  ни   ј е   у ти ц ал   о н а 
с лабљење   ф искалн  е  дисципли   не  у  Ср би ји .   Ме  ђут им, п  р  е  ма   
ме тодолог ији   ММ  Ф, С р б иј а нако н  пре с та нка а ра н ж м  ан а  са   М МФ  
бележ  и   ф ис кални  д  еф иц ит .1   

Таб ела 2  
 кон со  ли д ов а на  јавна потрошња  у Србији ,  2001–2 00 8.

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008   
I –III 

         Бр у то  домаћи 
производ 1020 1171, 6 1431,3 1747,5 2042,0 2393, 0

ЈА ВН  И ПРИХ ОДИ, 
млрд. дин 407 472,7 589,4  701,7  84 6,9 988,6  

Укупни прихо  ди , 
у  % БДП 39,9% 40,3% 41,2% 40 ,2% 41,5 % 41,3%  

  ЈАВНИ РАСХОДИ  43 8,6  4 8  5,3 576,5 665,4 811,8 977,7 238,2

Ук уп ни  р асход и,  
у % Б ДП  43,0%   41, 4% 4 0,3%  38 ,1% 39,8 % 40,9%  

   Консолидовани 
де фи цит/су фи цит – 31, 6  –  1 2,6 13   3 6,2  35  ,1 10,9 2 0, 7

Дефицит/суфицит 
по методологији 
МФИН,  у % БДП

 –3,1  %  –1,1% 0,9 %  2,1% 1,7% 0,5%

Дефицит по 
методологији 
ММФ, у % Б ДП 

–4,2 –3 0 0,7   –1,5 –1*)  

*) процена 
Извор: Консолидовани приходи и расходи државе, 6. 5. 2008. године, сајт MINFIN, 
IMF Country Report No. 08/55

2. По сто је ћи удео јав не п о  тро ш ње од пр е  ко  4 0%  БДП п ре  ви
сок  је  и не о  др жив, а уну тра  ш ња рав но те  жа на сред  њ и рок  пре суд но 
за ви си од фи скал не одр жи во сти. Екс пан зив на фи скал на по ли ти ка 
из прет ход них го ди на до ве ла је до убр за ног ра ста ре ал них за ра да 
(у про се ку 15,3% го ди шње у пет по след њих го ди на, док је го ди шњи 
раст БДП у овом пе ри о ду про се ку из но сио око 5,6%). 2

1 Разлике произлазе из различитог третмана непореских прихода који потичу 
из приватизације, које ММФ не укључује у пореске приходе, док се расходи 
по методологији ММФ увећавају за отплату дуга пензионерима.

2 При то ме, у пр ве три го ди не (2001–2003) про сеч ни ре ал ни раст пла та је 
из но сио 20%, док се у пе ри о ду 2004–2007 спу стио на 12%. Ве ли ки раст за бе-
ле жен је у пот пе ри о ду мај 2006–мај 2007 (ви ди та бе лу 3).
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Ова кав раст за ра да и по тро шње дао је зна ча јан до при нос ви со-
ком спољ но тр го вин ском де фи ци ту, што се ко нач но пре ли ло и у 
дво ци фре ну сто пу ин фла ци је и пре ти да озбиљ но угро зи ма кро е-
ко ном ску ста бил ност. Сам де фи цит нај пре је фи нан си ран из до на-
ци ја, а ка сни је ино стра ним за ду жи ва њем и при ва ти за ци о ним при-
хо ди ма. 

Одр жа ва ње пре ве ли ког бу џе та та ко се по ка зу је дво стру ко штет-
ним: не са мо да ис ти ску је при ват не ин ве сти ци је и успо ра ва при-
вред ни раст, већ, пре ве ли ки део при ва ти за ци о них при хо да од ла зи 
у по тро шњу, што пред ста вља кла си чан при мер де зин  ве сти ра ња. 
Уз то, при ва ти за ци о ни при хо ди од про да је пре су шу ју, та ко да смо 
све до ци на ја ва да ће се у сеп тем бру по ја ви ти де фи цит ли квид но-
сти, ко ји се мо же из бе ћи са мо круп ни јом при ва ти за ци јом.3 О сма-
ње њу би ло ко јих рас хо да у ци љу из бе га ва ња де фи ци та ли квид но-
сти за са да чак не ма по ме на. 

3. По себ на ра њи вост ов де се ис ка зу је чи ње ни цом да би евен ту-
ал ни да љи раст фи скал ног де фи ци та зна чај но угро зио и спољ ну 
ма кро е ко ном ску ста бил ност. Ис тра жи ва ња ММФ по ка зу ју да у 
Ср би ји раст фи скал ног де фи ци та за 1% БДП у про се ку уве ћа ва 
де фи цит плат ног би лан са у ис тој сра зме ри, што про блем чи ни 
при лич но сло же ним (IMF Country Report No. 08/55). Исто та ко, 
оче ки ва ни пад при хо да од при ва ти за ци је у на ред ном пе ри о ду и 
по сле дич ни рас ту ћи фи скал ни де фи цит отво ри о би по тре бу за ду-
жи ва ња др жа ве ка ко ра ди по кри ва ња фи скал ног де фи ци та та ко и 
ра ди вра ћа ња глав ни це јав ног ду га. У том слу ча ју би из о ста нак 
фи скал ног при ла го ђа ва ња мо гао да ре зул ти ра ре ла тив но бр зим 
ра стом јав ног ду га Ср би је. 

4. Основ ни раз лог одр жа ва ња ви со ке јав не по тро шње и ра сту ћег 
фи скал ног де фи ци та ле жи у по ли тич кој кон сте ла ци ји у Ср би ји, 
где ко а ли ци о не вла де не тра ју ду го, док до бар део свог ман да та 
про во де у тра же њу на чи на да по диг ну свој по ли тич ки реј тинг и у 
при пре ми за на ред ну пред из бор ну кам па њу. Чак је и су фи цит из 
пр ве по ло ви не 2007. го ди не оства рен је ди но услед ва же ња уред бе о 
при вре ме ном бу џет ском фи нан си ра њу што је иза зва ло (не на ме ра-
ва но) фи скал но за те за ње. Но, од мах по фор ми ра њу вла де у дру гој 
по ло ви ни го ди не рас хо ди су ви ше не го на док на ђе ни. Као и про-
шле го ди не, и у пр ва че ти ри ме се ца 2008. го ди не, оства рен је су фи-
цит од 7 млрд. ди на ра. Ре ал но је, ме ђу тим, прет по ста ви ти да се 
на кон фор ми ра ња вла де у дру гој по ло ви ни ове го ди не по но ви про-
шло го ди шњи сце на рио те да се до са да шња уште да бр зо ис то пи. Уз 
то, на ја ва фор ми ра ња „со ци јал но од го вор не вла де” ко ја би има ла 
за да так да про сеч не пен зи је до стиг ну на 70 од сто про сеч не за ра де 

3 На при мер, по ре чи ма ми ни стра фи нан си ја, про да ја НИС до кра ја го ди не, 
спре чи ла би тај де фи цит ли квид но сти.
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би у 2009. го ди ни во ди ло би да љем уве ћа њу рас хо да за 114 ми ли-
јар ди ди на ра пре ко тро шка ко ји су за ове на ме не пред ви ђе ни ва же-
ћим про пи си ма.4 У том сце на ри ју сва ки ше сти ди нар бу џе та ишао 
би на по ве ћа ње пен зи ја, што би из и ски ва ло или знат ни ја кре са ња 
дру гих бу џет ских рас хо да, или би во ди ло за ду жи ва њу др жа ве и 
да љем ра сту ин фла ци је.

5. По след њих го ди на бе ле жи се ин тен зи ван раст ка пи тал них рас-
хо да бу џе та, ко ји су по ве ћа ли уче шће у БДП је са 1,9% у 2005. на 3% 
у 2006. и на 4% у 2007. го ди ни, и ко ји се од но се на На ци о нал ни ин ве-
сти ци о ни план. Ини ци јал но са ста вље ни бу џет за 2007. го ди ну ни је 
укљу чи вао рас хо де ве за не за На ци о нал ни ин ве сти ци о ни план, а 
ка да је на ин си сти ра ње ММФ-а овај рас ход укљу чен, а из при хо да 
ис кљу чен при ход од про да је тре ће ли цен це за мо бил ну те ле фо ни ју, 
бу џет се из су фи ци та од око 0,5% БДП пре тво рио у де фи цит од 
пре ко 1% БДП (по ме то до ло ги ји ММФ). Пред ви ђа ју се и јав не ин ве-
сти ци је ван бу џе та: за ду жи ва ње др жа ве у ино стран ству (740 ми ли-
о на евра за мо дер ни за ци ју кли нич ких цен та ра, уна пре ђе ње си сте ма 
за на вод ња ва ње и сл.), из да ва ње га ран ци ја за за ду жи ва ње јав них 
пред у зе ћа (840 ми ли о на евра пр вен стве но за ЈП Пу те ви Ср би је и ЈП 
Же ле зни це Ср би је). Раст јав них ин ве сти ци ја (и по тро шње) по овом 
осно ву ће, по гру бим про це на ма, из но си ти око 1–2% БДП.5

6. Као и раст ка пи тал них рас хо да, по ве ћа ње но ми нал них пла та 
то ком 2006–2007. го ди ни пре све га је иза зва но по ли тич ким при-
вред ним ци клу сом и до при не ло да прет ход на вла да до би је но ви 
ман дат. При то ме, раст ни је био рав но ме ран. У пре ра ђи вач кој 
ин ду стри ји за бе ле жен је нај ма њи раст (од око 20 про це на та), што 
је још увек ве ће од ра ста про дук тив но сти, ко ји је у истом пе ри-
о ду пре ма про це ни ММФ из но сио 13–14 %6. У јав ном сек то ру 
раст ре ал них пла та у овом пе ри о ду из но сио је ско ро 30 од сто, док 
ов де про дук тив ност ра те ско ро ис кљу чи во за хва љу ју ћи от пу-
шта њи ма, чи ме је у овом пе ри о ду за по сле ност сма ње на за два 
про цент на по е на.7

4 По ве ћа ње тро шко ва за 114 ми ли јар ди ди на ра од но си с на раст у од но су на 
тро шак пен зи ја по са да шњим про пи си ма. Она се са сто ји из две ком по нен те: 
пр ва је (јед но крат но) по ве ћа ње пен зи ја за јед ну че твр ти ну; дру га је про ме-
њен си стем ин дек са ци је, по ко ме би се бу ду ће кре та ње пен зи ја ве за ло ис кљу-
чи во за кре та ње за ра да.

5 Из вор: FREN http://www.fren.org.yu/docs/NDE_Nova-inflacija_DEC07pdf.pdf
6 IMF, Serbia’s Unsustainable Wage Increases – Who Will Pay? September 2007, 

http://www.imf.org/external/country/SCG/rr/2007/090107.pdf
7 Према подацима РЗС – Полугодишњи извештај о запосленима и зарадама 

запослених РАД–1/П
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Та бе ла 3 
Пред из бор ни раст ре ал них пла та, мај 2006–мај 2007. 
 (два на е сто ме сеч ни раст пла та, у %)

Сви сек то ри 26

Оси гу ра ње 55

Здрав ство и со ци јал но 42

По шта и те ле ко му ни ка ци је 42

Електрична енер ги ја 39

Гра ђе ви нар ство 34

Ва зду шни са о бра ћај 30

Обра зо ва ње 28

Бан кар ство 26

Пре ра ђи вач ка индустрија 20

Из вор: RZS (ZP11), IMF, Serbia’s Unsustainable Wage Increases – Who Will Pay? 
September 2007.

Сли ка 1 
Ре ал ни раст бру то за ра да у пе ри о ду 2004–2007.

Из вор: По да ци РЗС. Пла те у јав ном сек то ру су ве ће јер се део пла та фи нан си ра из 
соп стве них при хо да. 
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Но, ман дат им је тра јао све га го ди ну да на, те се ма ја 2008. го ди не 
зе мља су о ча ва са про бле мом одр жи во сти ма кро ек оном ске ста бил-
но сти у ско рој бу дућ но сти. Дво ци фре на ин фла ци ја, ве ли ки плат-
но би лан сни де фи цит, апре си ра ни курс ди на ра и ве ли ка по ли тич ка 
обе ћа ња да ће на ста ви ти са по пу ли стич ком по ли ти ком ско ро да 
пред ста вља ју иде а лан ре цепт за кри зу ли квид но сти, што би још 
ви ше уда љи ло стра не ин ве сти то ре од на ме ре да, на кон сми ри ва ња 
по ли тич ке си ту а ци је, ипак од лу че да ин ве сти ра ју у Ср би ју и ти ме 
на кра так рок на пу не бу џет, а на ду жи рок по ве ћа ју за по сле ност, 
до хо дак и евен ту ал но сма ње плат но би лан сни де фи цит. 

Сли ка 2 
Бру то за ра де у пе ри о ду 2004–2008.

Кључне макроекономске неравноеже и ризици
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ПРОСЕК СРБИЈА

Из вор: РЗС. Пла те у јав ном сек то ру су ве ће од при ка за них, јер се део пла та 
фи нан си ра из соп стве них при хо да. 

7. Без об зи ра на зва нич не на ја ве сма ње ња уче шћа јав не по тро-
шње у БДП у 2008, сла бе су шан се да се то и оства ри. Ре фор ма пен-
зиј ског си сте ма, здрав ства и јав не ад ми ни стра ци је ду бо ко за ди ре у 
сте че на пра ва, те је за њи хо во спро во ђе ње нео п ход на чвр ста по ли-
тич ка во ља и ба рем на чел но по стиг ну ти кон сен зус вла де, по сло да-
ва ца и син ди ка та, што се тре нут но не мо же ни за ми сли ти. На ја ва 
фи скал них ре лак са ци ја и пу на афир ма ци ја кон цеп та со ци јал не 
др жа ве у пред из бор ној кам па њи оста вља ју ма ло ме ста ре стрик-
тив ној фи скал ној по ли ти ци јед ном ка да се (ако се) вла да ипак 
са ста ви. А нео п ход но би би ло сма њи ти ка ко удео пла та, та ко и 
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удео суб вен ци ја и рас хо да за на бав ку ро бе и услу га у БДП. Ели ми-
на ци ја скри ве них де фи ци та и не пла ћа ња уну тар јав них пред у зе ћа 
та ко ђе би по мо гло да љем сма ње њу уде ла јав не по тро шње, ко је је 
нео п ход но пре све га за то што ова по ли ти ка трај но „осу ђу је” јав ну 
по тро шњу да оста не на ни ским ап со лут ним из но си ма. Сто га сма-
ње ње бу џет ке по тро шње пред ста вља им пе ра тив, чи је ће од ла га ње 
би ти ве о ма ску по. 

8. При ва ти за ци ја јав них пред у зе ћа, од но сно уво ђе ње фи скал не 
ди сци пли не и у те фир ме ипак оста је сво је вр стан им пе ра тив одр-
жи вог раз во ја, по сма тра но са ма кро е ко ном ског ни воа. При ва ти за-
ци ја је ну жна за то што у Ср би ји по сто ји низ при ви ле го ва них 
др жав них пред у зе ћа ко ја се бе на зи ва ју „стра те шким” и за ко је, 
до кле год су у др жав ној сво ји ни, стро га кли ма бан крот ства и 
ли кви да ци је не ће ва жи ти, а кул ту ра не пла ћа ња и кли јен те ли зма се 
не мо же ис ко ре ни ти. Ис ку ства успе шних при вре да у тран зи ци ји 
по ка зу ју да је ме ко бу џет ско огра ни че ње у пот пу но сти уки ну то тек 
са при ва ти за ци јом ве ли ких јав них пред у зе ћа. Но, при ва ти за ци ја 
ових пред у зе ћа отва ра број на пи та ња ве за на за ме то де, по сту пак, 
обим и ди на ми ку при ва ти за ци је, прет при ва ти за ци о но ре струк ту-
ри ра ње, по жељ ну струк ту ру гра не и од го ва ра ју ћу еко ном ску ре гу-
ла ци ју, а од го во ри на та пи та ња ва ри ра ју од јед не до дру ге ин фра-
струк тур не де лат но сти. На да ље, са ста но ви шта по ли тич ке еко но-
ми је та кве при ва ти за ци је, гу бит ни ци по ста ју по ли тич ке пар ти је 
ко је њи ма у том тре нут ку упра вља ју, те се на сва ку на ја ву мо гућ но-
сти при ва ти за ци је пар тиј ски функ ци о не ри од мах ја вља ју са об ја-
шње њи ма да су та ква ре ше ња „ло ша за зе мљу”, шта год то зна чи ло, 
та ко да се мо гу оче ки ва ти ве ли ки от по ри при ва ти за ци ји јав них 
пред у зе ћа. 

РА СТУ ЋА СПОљ НА НЕ РАВ НО ТЕ жА И кРЕ ТА њЕ 
ЗА ДУжЕНОСТИ

9. Де фи цит на те ку ћем ра чу ну је од по чет ка тран зи ци је по рас-
тао са 10% (што се ра ни је сма тра ло кри тич ном гра ни цом сред њо-
роч но одр жи вог те ку ћег де фи ци та) на 16,3% БДПа. По кри ве ност 
уво за из во зом не пре ла зи 50% (у то ку 2007. го ди не сма њи ла се 46,8 
на 45,7 од сто). У по ре ђе њу са дру гим зе мља ма слич не ве ли чи не, 
Ср би ја очи глед но спа да у ре ла тив но за тво ре не при вре де: уку пан 
обим раз ме не Ср би је не до сти же ни 80% БДП, док је у оста лим 
зе мља ма кре ће 130–170% БДП. Осим на ра чу ну до зна ка, где Ср би ја 
стан дард но оства ру је ви сок и рас ту ћи су фи цит, на свим оста лим 
ра чу ни ма за бе ле жен је де фи цит.
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Та бе ла 4 
Сал до на те ку ћем ра чу ну плат ног би лан са Ср би је, 2001–2007

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Спољ но тр го вин-
ски де фи цит, 
мил.€ 

   –5311 –4280 –4982 –6414

(% БДП) –24,5 –25,2 –23,6 –26,83 –20,39 –20,01 –20,91

Те ку ћи ра чун 
плат ног би лан са    –2197 –1805 –3137 –4999

(% БДП) –4,6 –8,9 –7,3 –11,1 –8,6 –12,6 –16,3

Ме мо: Де ви зне 
ре зер ве, мил.€ 1320 2175 2840 3117 4935 9025 93698 

Из вор: НБС и РЗС. 93698

10. кључ ни из вор ве ли ког спољ но тр го вин ског де фи ци та 
чи ни (још увек) пре ма ли из воз, ко ји је на по чет ку тран зи ци је 
из но сио је два 15% бру то до ма ћег про из во да. Из воз је у 2007. 
го ди ни до сти гао тре ћи ну БДП, а увоз по ло ви ну БДП (нор мал не 
вред но сти у зе мља ма слич не ве ли чи не су из ме ђу 50 и 80% БДП), 
што зна чи да из воз има ско ро дво стру ко ма њи удео у БДП не го 
што би би ло нео п ход но у ра сту ћој, отво ре ној при вре ди. По зи-
тив на тен ден ци ја је, ме ђу тим, да из воз бе ле жи ве о ма бр зи раст, у 
про се ку од пре ко 20 од сто го ди шње, што по ве ћа ва де ви зни при лив 
и по вољ но де лу је на мо гућ ност от пла те ра сту ћих кре дит них оба-
ве за у на ред ном пе ри о ду. (уп. та бе лу из тач ке 13), Струк ту ра 
из во за, ме ђу тим, пре тр пе ла је зна чај не про ме не у прав цу де зин ду-
стри ја ли за ци је. Ра ди кал но се про ме нио и са став пр вих де сет ар ти-
ка ла ко ји су се из во зи ли у ЕУ: из воз ма ши на и ауто-де ло ва је са 
пре ко 15 пао на ис под 5%, а по љо при вред ни про из во ди по ве ћа ли 
су уче шће са 4,8 на пре ко 20 од сто. Во де ћи из во зни про из во ди, а 
ујед но и аду ти спољ не тр го ви не Ср би је по след њих го ди на су гво-
жђе, че лик, гу ме, алу ми ни јум ски ли мо ви, ше ћер, ку ку руз итд.

По ве ћа ње из во за по љо при вред них про из во да оства ре но је 
пр вен стве но за хва љу ју ћи пре фе рен ци јал ном ста ту су ко ји Ср би ја 
има на тр жи шту ЕУ, као и за хва љу ју ћи ли бе ра ли за ци ји у раз ме ни 
са зе мља ма за пад ног Бал ка на. Су фи цит у раз ме ни го то вих тек-
стил них про из во да та ко ђе је по сле ди ца пот пи са ног Спо ра зу ма са 
ЕУ и пре фе рен ци јал ног ста ту са ко ји ужи ва  на ше ро ба. Но, по раст 
свет ских це на основ них ме та ла и ра ста еко ном ске ак тив но сти у 
све ту та ко ђе је до при нео убр за ном ра сту из во за Ср би је. На ли сти 
уво зних про из во да у вр ху су наф та и гас, пут нич ки ауто мо би ли, 
ле ко ви итд. Тре нут ној ло шој из во зној струк ту ри, ипак, по ма же 

8 Марта 2008. године девизне резерве износиле су 9,553 милијарди евра.
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чи ње ни ца да се од но си раз ме не ме ња ју у ко рист при мар них про из-
во да, али ће, на жа лост, у при бли жно истом про цен ту по ску пе ти и 
нај зна чај ни ји уво зни срп ски про из вод – наф та. Нај ве ћа из во зна 
тр жи шта Ср би је су Ита ли ја, Бо сна и Хер це го ви на и Цр на Го ра. 
Исто вре ме но, нај ви ше се уво зи ло из Ру си је, Не мач ке и Ита ли је. 

11. Де фи цит те ку ћег би лан са пла ћа ња, ко ји је за по след њу го ди ну 
да на по рас тао са 3 на 5 ми ли јар ди евра (са 12,6% на 16,3% БДП) не 
тре ба a priori сма тра ти не ми нов ним зна ком по гор ша ња при вред-
них пер фор ман си.9 Иако је сва ка ко ја сно да плат но би лан сни де фи-
цит под ра зу ме ва да при вре да ви ше ин ве сти ра не го што се мо же 
ге не ри са ти из до ма ће штед ње (би ло при ват не (S–I) или на ци о-
нал не (T–G)10, ова ре ла ци ја не мо же да об ја сни ди на мич ку ве зу 
из ме ђу штед ње, ин ве сти ци ја, ра ста и за ду же но сти. Сто га је при 
ту ма че њу плат но би лан сног де фи ци та у зе мља ма у тран зи ци ји нај-
бо ље је ко ри сти ти ре ла ци ју

CAD=(Y*–Y)–(I*–I)–(G*–G), 

где је Y бр уто д ом аћи пр ои звод (БДП), где зв ез ица озн ач ава д уг-
оро чни н иво пр оме нљ иве (уп. Obstfeld и Rogoff, 1996). М оже се 
оч ек ив ати да је дна з емља има д еф ицит т ек ућег р ач уна (CAD) ако 
или БДП, или и нв ест иц ије или ја вна п отр ошња – или сви з аје дно 
– б уду и знад свог д уг оро чног н ивоа. Упр аво су сва три ф ен ом ена 
в ез ане за п рве ф азе тра нз иц ије, те са уб рз аним р астом д ом аћег 
пр ои зв ода и к асн ијим см ањ ењем ј аза и зм еђу п отре бних и стварних 
и нв ест иц ија и уз р ефо рму пр ед име нз и он ир ане ја вне п отрошње, 
д еф ицит т ек ућег р ач уна ће се н ем ино вно см ањ ив ати, уз с иму лтани 
раст и зв оза и ув оза. Ст ога в исок н иво д еф иц ита на т ек ућем р ач уну 
у п рвим ф аз ама тра нз иц ије не тр еба см атр ати ан ом ал ијом, већ 
п ој авом к оја н ем ино вно пр ати пр оцес д ост из ања (catching up) 
ра звиј ених пр ивр еда. 

Ана ли зе фи нан сиј ских и ва лут них кри за у тран зи ци о ним при-
вре да ма (Ру си ја, Че шка, Бу гар ска, Ру му ни ја, Ал ба ни ја) по твр ђу ју 
ова кав при ступ. Кри зе се, ка ко се по ка зу је, ни су ни ја ви ле као 
ре зул тат про бле ма са те ку ћим ра чу ном, већ као ре зул тат не до вољ-
ног над зо ра у бан кар ском си сте му (Ал ба ни ја, Бу гар ска), или као 
ре зул тат из о стан ка зна чај ни је ре фор ме по ре ског си сте ма и 
др жав не по тро шње (Ру му ни ја, Че шка), а у Ру си ји ко ја је у тре нут ку 

9 То би Србију сврстало међу апсолутне рекордере по висини платно билансног 
дефицита у региону, да се у међувремену у Црној Гори није остварен дефицит 
од незабележених 30% БДП. 

10 Дефицит текућег рачуна једне земље једнак је јазу између домаће приватне 
штедње и инвестиција (S–I), и националне штедње, тј. буџетског дефицита 
(T–G) с друге стране. Сам дефицит финансира се иностраном штедњом, која 
може бити у форми прилива који увећавају капитал (улагања из ино стран-
ства) или прилива који увећавају дуговања, то јест од задуживања у ино-
странству. 
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на стан ка кри зе чак има ла су фи цит на те ку ћем ра чу ну, те је уме сто 
плат но би лан сне кри зе узрок кра ха би ло са мо и спу ња ва ју ће про ро-
чан ство ко је је по и за шло из оче ки ва ња о то ме да ће ру ска др жа ва у 
јед ном тре нут ку пре ста ти да сер ви си ра све те же бре ме ка ма та на 
ду го ве. (Уп. Sanfey, FREN 10/08). 

12. Рас ту ћи де фи цит те ку ћег ра чу на фи нан си ра се из ино стра не 
штед ње, де лом у фор ми за ду жи ва ња при вре де и ста нов ни штва, 
док оста так де фи ци та по кри ва ју стра не ди рект не ин ве сти ци је.11 
Од ва жно сти је ов де ис та ћи да су ма сред њо роч них и крат ко роч-
них кре ди та кон стант но ра сте, и у 2007. го ди ни до сти же ни во од 
пре ко 3 ми ли јар де евра. Укуп на дуг Ср би је је ма ја 2008. го ди не 
из но сио 17,6 ми ли јар ди евра, од че га је при ва тан дуг из но сио 11,6 
ми ли јар ди евра. При то ме, при ват ни сек тор по сте пе но пре ла зи са 
зва нич них (др жав них) на при ват не из во ре фи нан си ра ња, и то 
углав ном на бан ке у стра ном вла сни штву ко је да ју кре ди те сво јим 
фи ли ја ла ма у Ср би ји. Ова тен ден ци ја иза зи ва све ве ћу па жњу и 
све је ве ћи из вор за бри ну то сти, и отва ра пи та ње одр жи во сти 
спољ ног ду га Ср би је. 

Та бе ла 5 
кри те ри ју ми ви си не за ду же но сти и за ду же ност Ср би је у 2001–2007.

 Ви со ко за ду же на Сред ње за ду же на Ма ње за ду же не

Дуг/БДП x>80% 48%<x<80% x≤48%

Дуг/Извоз y>220% 132%<y<220% y≤132%

 
Ср би ја

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Дуг/БДП 94,2 70,9  66,7 57,5 59,1 64,5 64,5

Дуг/Извоз 456,9 379,5 343 253,6 234,2 228,1 222,5

Извор: НБС, Извештај о инфлацији, Индикатори екстерне позиције Србије, мај 
2008

Но, према критеријумима Светске банке, Србија након 2005. 
године више не спада у високо задужене земље. Уп ркос још увек 
релативно малом извозу, од тада је капацитет враћања дуга из 
текућег де визног прили ва  довољно  пов ећ ан да  би  с е,  умест о у  висо-
ко  з адуже не , Србија сада сврставала  у сре дњ е  за ду жене зе мље. 
Тр еба, м еђ утим,  скренути па жњ у и н а то да с е доспе ле  обав ез е 
 снажн о повећа вају од 2007. г од ине , те  да то  не миновно д оводи до  

11 Током 2006. године стране инвестиције више су него покриле дефицит, чиме 
је простор за задуживање значајно повећан
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п огоршања  ин дикат ора екст ер не лик ви дности  (о тплат е д уга у  Б ДП 
и отплате дуга  у годиш ње м изв оз у  Србије .  Проце не одр жив ости 
екст ерне  ли кв иднос ти говор е да и зв оз Србије  м ора д а расте по 
стопи већ ој  од 15%  г одишње  да би  с е  ге нерисало довољ но  средстава 
за се рв иси рање  до спелих о тпл ат а. 

Слика 3 
Дефицит текућег рачуна у изабраним земљама у транзицији, у % БДП, 2006.

Извор: ЕБРД (преузето из QM бр. 10, текст „Под лупом” 1, P. Sanfey, „Дефицит 
текућег рачуна у Србији: узроци, разлози за забринутост и последице”, децембар 
2007)
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13 .  Ри зици л икв иднос ти П ор ед укупн ог  задуж ења, при испи-

тив ању р ањивост и  једне п ри вреде  о д интер ес а је у тв рд ити риз ике  
ликв идно ст и, пре  с вега сто га што  ћ е п ривре да која  се суочава   
с  високим рачу но м у блиској буд ућ но ст и вер ова тније запасти у  
к ри зу  од п рив реде к оја  исти ниво д уг ова т реба  д а отпл ати на д ужи 
ро к.  Н о, како по ка зу ју  табе ла  1  и табе ла 5,  Срб ија расп ол аж е девиз-
ним  р езерв ам а кој е ви ше струко према шују и знос кратк оро чног 
 дуга (у  с ви м осталим  по сматра ни м земљама  ситуац ија  ј е најм ањ е 
т ри  пута ло ши ја), а де визне рез ерв е су  чак и за 2 5% ве ће  од зб ира 
крат кор очног ду га и укупног д ефици та  н а тек ућ ем рачуну .  Стога 
се  о вај ри зи к  у Срб иј и не мо же  см атрат и зна ча јним , иако  б и  даље 
 успорава ње  ра ста де визних резерви  предст ављ ало  врло  озб иљан 
 си г на л о порас ту  рањивост и срп ск е привред е. 12 

12 Спољнотрговинска неравнотежа је још увек покривена задуживањем у 
иностранству и страним директним инвестицијама, тако да су девизне 
резерве НБС наставиле с растом. Ипак, повећање девизних резерви НБС у 
2007. је у апсолутном износу четири пута мање него у 2006. што може да 
наговести будуће проблеме у покривању дефицита текућег рачуна
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14 . Н ајвећи део страних ди ректних и нвестиц иј а у  Србиј у долази 
 кроз п ри ва тизацију .  Ниво С ДИ  је ток ом 2006. дост игао је  ре   кор д  них 
 5.5 ми лиј арди д ола ра, и тада (по  први п ут )  према шио из но с 
дефицита  текуће г р ачу на, а ли се с итуациј а у наре дн им годи н ам а 
тешко  може п оно вити без измен е  структуре и  повећ ања  учешћа  
greenfield ин ве стици ја . Од значај а  је  т ак ође и  структура ул агања – 
наим е д а ли су о ве и нвестиције  у сме рене  у  секторе г де повећа вају 
продук ти вност  и изво з  ил и се  ус мерава ју  у сектор нер аз м ен љивих 
до бар а (nontradables sector). И ак о  се и у ов ом  сектору  м оже пове-
ћав ати пр одуктив но ст , овде  с е н е  генерише т ек ући деви зн и при-
лив,  шт о може  у  будућн о сти гене рисати про бл еме .  Искуств а 
 земаља у  т ран зицији  п ок аз ују да  ин вес тиције у  сектор неразмен-
љи ви х добара , наро чит о у  некрет ни не, чес то  во де креди тној 
експанзији, расту пла та  и це на не кр ет ни на, шт о в оди  даљем р асту 
овог с ек то ра (т зв . хол ан дски си ндром). Са  последи чно  р астућо м 
 ув оз ном тр ажњ ом и о па дајућом  и звозном п он уд ом, т екућ и рачун 
 се  ну жн о погоршава.  

Т абе ла  7 
Уд ео  стран их  д иректни х ин ве стициј а у се ктору  раз менљиви х д об ара

Бугарска Румунија Хрватска Србија ЦЕЕ Балтичке 
земље

Сектор 
разменљивих 
добара

22 46 36 42 42 20

Неразменљива 
добра 78 54 64 58 58 80

Трговина 13 15 8 14 14 14

Транспорт 26 12 16 7 7 9

Финансијско 
посредовање 20 11 28 18 18 27

Некретнине 9 6 2 11 11 15

 Извор:  MMF WP/07/236 Vulnerabilities in Emerging Southeastern Europe—How 
Much Cause for Concern?

15. При анализ и п ово љн ости  доласка страних инвестиција – 
било кр оз  п риватизацију или као greenfield инвес тиција – мора се 
имати у виду и то да ј е с а с танови шта  е кс терне рањивости (вулне-
рабилности) ве лики  п рилив инвестиција у сектор не раз менљивих 
добара на  д уг и  ро к  може бити  контрап ро ду к тиван, јер  он сам 
може и з азвати још  већи раст дефицит а,  мада  ће  с вакако  б ити 
пово љан на  к рат ак  рок, ј ер се платн об ил ан сн и дефицит тада  
ф инан сира  б ез  но вог зад ужења.  У лите ратури се често наво де  
п римери  Ирс ке и  По рт угала, г де  ј е И рс ка прив ла чењем  страни х 
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 инв ес тиција у  секто р р азм ен љивих  до бара (еле ктроника  и 
леко ви) з нач ајн о п ов ећала најпре извоз  и про дук тивност,  док су 
пла те ,  иако с у увек ка сн иле з а рас то м укупне ф акторске 
продуктивно ст и,  и  саме о ст варива ле уб рза н  раст. Уз  смањењ е 
 ја вне потр ош ње ,  инвестиц иона е кс панзиј а  није  повећала 
 пл ат нобилансни де фицит —  је р  је штедњ а расл а  брж е  од инвес-
тиција,  те  ј е на т ек ућем рачуну  ч ак забе ле жен суфи ци т! На су пр от 
том е иску ству, вел ики  пр илив капитала у  Португал ишао је у 
 сек тор нера зменљивих  добар а,  у најве ћој  ме ри  у некрет нине. 
Ка ко  ј е исто времено раст пла та  према шивао  ра ст укуп не  фа кт ор-
ске п род ук тивно сти,  то  ј е утица ло  д а с е проф ит на маргина у 
изво зном  сектор у непрес та но  см ањује, те се и  са м изво зн и сектор 
 см ањ ивао.  Са  растућ им  фискал ним д еф ицитом ш те дња је  падал а,  
а  текући  ра чун је бележио св е веће  де фиц ит е и у  је дном трен ут ку 
пос тао неи здржив о висо к, те је њ его во  смањење мо рало д а  бу де 
праћено ре цесијо м.  Искуств о П орт уг ала може бити  ве ома 
индика ти вно  при а на лизи ра њи вости пр ив реде  Срб ије , која ,  као 
и Пор тугал, ко нс тантно  води по ли тику раста  пл ата из над 
 продук ти вн ости рад а, не см ањ ује јавн у  потро шњу, док  су  стране 
ин вести ци је  првенстве но усме рен е на  сектор  не ра зм енљив их 
добара. 

 16 . Проб ле м спо љн ог дефиц ита и  по тенци ја лн е кризе  с вакако 
д а  ће  у Ср бији  остат и  акту ел ан  и  наредних г од ина.  Ме ђу  кључни м 
т ешким  о длукам а јесте смањи ва ње јавне  потр ошње,  тј.  ос тв арива ње 
фиск алног  суфици та и  пр ивлаче ње greenfield инве стито ра  у сектор 
разменљ ивих  до бар а.  Поли тич ка н естабил но ст, међут им, во ди 
 Срб иј у у по тп уно другом пр авцу, ка  повећа њу  ј авне по тро шњ е и  
дефиц ита, у з  све неизвесни ји  прилив  стра ни х  инвести тор а. На  та ј 
начи н биле  би осу јећене  пр ве  забе лежене  те нд енције  раст а и звоза 
машинске  и  е лектр о-ин дустри је ,  које су р езу лт ат гри нф ил д инве-
ст ици ја , као шт о је фа бри ка  „Горе ње ” у Ва ље ву,  као  и р ани јих при-
ва т изација . При  т оме, сам  а мбијен т за ула гања, пре ма  и звешта ју 
“Doing business in Serbia” од  17 5  зем аља св рстава С рбију  на  68 . 
 место по усло вима п ословања,  с ам о два  мест а  из а  Мађарс ке,  а ли 
ис пред Р ус ије,  Тур ске, неких  земаљ а  ЕУ,  Пољске , Италиј е и  Грчке, 
 као и Ц рн е Г ор е, Македоније и Б иХ,  што ј е  свакако  ре зултат који 
 би  дужа п ол ит ич ка  нестабилн ост битно  ос ујетила.

И НФ лАЦИЈА  И АПР ЕС ИЈА ЦИЈА Д ЕВИЗНО Г  кУРСА

17.  За разлику од  ве ћине б ивш их со ци јалистичких  земаља, Срб
иј а ни  пос ле  осам  година тр анзиције н ије  успела да  оствари  
о држиву  једноци френу  ст опу инфлац ије. Том е  су у ран ијим пери-
о ди ма на јвише  до пр ин осиле предизборне ка мп ање,  док  је на јвећу 
бр ану и нф лац ији п ред ста вљао ара нжман  са  М МФ-ом,  где  с е 
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непрест ан о  ин систи ра ло на ве ћој рестриктив но сти фи ск ал не  и 
м онетар не  полит ик е, што ј е свакако д оп ринело  да  к ретањ е инф ла-
ције у Срби ји буд е  умерен иј е  нег о што  би ин аче  б ило. 

18. Инфла ци ја је  у  2 00 7. бил а  двоци фре на  ( 10,1%)  и  мож е се п ри-
писати расту н еб азне и нфлац ије  ( струја,  ко муналне у слуге, дуван-
ски производи , н афт ни де ри ват и) , егзоге ним по ремећ аји ма  – све-
тским  тр ен довима  рас та цена  п рех рамбе ни х  производа и ен ер-
генат а,  ал и и расту  а грега тне  т ражње к ој а је  акомод ир ал а ове  
шокове. Базн а инф лација је, и пак ,  и поред двоцифре не уку пн е 
и нфлације износи ла 5,4%,  те  с е так о задр жа ла уну тар  п редвиђен ог 
инт ер вал а 4–8%.  На ус пор авање р ас та  инфлаци је пр е  св ега је 
 де ло вала а кт ив на  п олитика Н БС усмере на  н а ста билиза цију 
н омин ал ног дев из но г курса,  ко ја  је више-мањ е успешн о с провођена 
то ком читав е  пр ет ходне год ин е. Као  после диц а  спровођења ове 
по литике,  д ина р је по стаја о с ве  више  п ре цењен (параграф 2 0).

 
19 .  И у пр вих пет  ме се ци 200 8.  ре гиструју се трош ко вн и уда ри – 

р аст  ц ена нафте,  струје  и  хр ане.  Но,  раст  т ро шкова неће  ге нерисати 
 ин фл ац иј у уко ли ко  тражња  м ирује. К ако по казује п ример  развије-
них при вр ед а, ут ицај т ро шковних  уд ара н а  инфлацију  је  у  одсуств у 
 ра ста тражњ е  ми нималн . Веома в исо к раст тра жње на  к рају 20 07 . 
изазван је како вел иким расто м  јавне потро шњ е у  другој по лови ни 
год ине, тако и знача јном кре дитном е кспанзијом, која  та ко „х рани”  
и нф ла цију  ген ер исану  оп исаним  трошк ов ним уд арима . 

 НБС по кушава  да  о штрим д иза њем реф ерентне  кам атне ст опе 
са 1 0,7 5%  у јануару  н а 15,75 % краје м маја  и  смањење м  новч ане масе 
(М2 ) за 7,5%  од почетка г одине. У ц иљу с ма њења а грегатне  траж ње 
 преостаје  још ј ед ан  меха ни зам – а то је  сма њење ја вне  потрош ње,  
ш то би д елими чно сма њило и  ра ст  кред ит не  е кспанз иј е. Први х 
ме сеци 20 08 . године упр ав о  се то и регистр уј е, јер  ј авне  фина нси је 
Срб ије показују суфи ци т  у фискалном дел у, а у з бојаза н  да се м ож е 
пон овити 2007. година, к ада  је ф ис кална ек спанзи ја  из дру ге 
 полови не годи н е н адмашила  контра кц иј у забележену у прв ој  
полов ини г оди не. 

20. Пошт о  ће  се ток ом  2008. године  на  стран и п он уде св акако 
 на ставити тре нд  раста цена хр ан е, у з вероватан  наст ава к  креди тн е 
екс па нз ије, треба очекива ти да ћ е се инфлац иј а у Србији у брза
ват и.  Но, раст ц ен а хран е у Срби ји с вакако  се  н е може пр авдат и 
 ра стом  св етских  ц ен а у ов ој о бл асти,  ј ер  ј е порас т цена  х ра не не ко-
лико пута ма њи у свим ос талим земљам а  у окружењу  (оси м  у Буга-
рс кој).  Ст ог а се узроци  поску пљења  у овој  области  на ла зе пре  св ега 
у д оме ну екс пан зи је агрегат не  т ражње, а висок ни во  це на прех-
рамбених  п ро извода пре свег а се м оже обј ас нити п ос то јањем 
моно пола,  по себно  код мало продајн их ланаца, што , опет, говори  о 
томе  да су  и ин ве ст иције  у ма лопродају у Ср бији,  иак о спадају  у  
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сектор нераз мен љивих доба ра, и поте нција лна  су  претња платно-
биланс но ј кризи, в еома д обродо шле  ј ер могу  по јачати  конкурен-
цију и  дове сти до  сни же ња цена  у  м алопродаји  до ниво а у с ус едн им 
зе мља ма , где  се  с истема тск и регистр уј у цене  пр ехрамбених 
производ а које су ниже него  у Србији. Дод ат ну  оп асност  пр едс та вља 
пот ен цијална инде кс ација пл ата на  уб рза н  раст у во зне инфл аци је . 
К ако је НБС  најави ла  д аље  смањива ње инф л ације у  200 8.  (уз базну  
инфл ац иј у од 3 –6 %),  Н БС ће н ај вероватниј е  водит и рестр ик тив ну  
монетар ну полит ику , уз д аљу  апресијацију  ди нар а. При  т оме  се не  
могу  искљу чити  н и нове  еп из оде н оминалн е  апреси јац ије, к оја је 
све  др уго са мо  не  ко риста н п от ез  српск их монета рних власти.  При 
т оме ,  изјаве  о „тржишном  к ре тању  курса”  о шт ро пр оти вр ече 
пракси НБС ко јом је  св ак о кретање курса у нежељ ен ом  пр ав цу 
(д еп ресиј ација ) о дмах  еф ика сно о бу ст ављено, у з хвалу  и  с ам охвал у 
 о ефикасно сти монетар них в лас ти  у тим с итуаци ја ма. 

 
21.  Једно о д  ва жн их иск устава свих у спешн их транз иц ионих 

п ривреда  је да  се  уб рзање п ривредног р аста н е  може „ку пи ти” 
висо ко м инфл ацијом. Такођ е с е  потврди ло да сми ривање инфла-
ције  н е изаз ива рец ес иј у, већ д а ства ри  ст ој е  управо  супрот но . 
Број н а и стр аживања по тврђују  д а с у основн е  дет ермина нт е р аста 
би ле – ниска с то п а  ин флације, смањ ење јавн е потро шњ е и  одлучно 
спр овођење и нс ти т уционал них  реформи. Оно ш то  можда  пред-
стављ а изненађ ење је  т о да з ем ље кој е с у  оствари ле  боље ек оном-
с ке резулт ат е  у пог лед у  раста и и нф лациј е  ре гиструју и већу  једна-
кост у  распо дели .13. Пока зује  се  да  се о држив и р ас т привредне 
ак тив но сти  п рев асход но  базира  на макр оекон омс ко ј стаби лн ости, 
 прили ву  иностран их  и расту  д ом аћих  инв ес ти ц ија , раст у к онку-
рен т ности  и извоза , и  после ди чн ом  (а не ex ante ) раст у доходака  и 
 живот ног ст анд арда.  

22.  Средин ом  2006.  године  Нар од на ба нк а Ср бије ка о окви р  за 
спровођ ењ е  монетарн е  по литике корис ти  режим циља не и нфла
ције .14  Поред  реп о к аматне с то пе која  пре д ст ављ а основн и и нс тру-
мент  ов ог реж има  монетарн е поли ти ке, НБ С  кор ис ти и ( 1) стопу  
о баве зн е резерв е  и (2) ин тер вен ције на девизно м тржи шту.15 

13 Уп. Balcerowicz, WB (2003). У Пољској је Гини коефицијент порастао са 28 на 
31, али је у Русији Гини порастао са 26 на 51, у Азербејџану је скочио са 29 на 
50; у Украјини са 24 на 46. Стога има основа говорити о томе да наједнакост 
брже расте кад реформе изостану, него кад се убрзано спроводе. 

14 Овај режим увеле су готово све земље у транзицији у Европи. Централна 
банка унапред објављује дефинисани циљ инфлације за наредни период, док 
је кључни инструмент монетарне политике референтна (репо) каматна 
стопа.

15 Иако је уведен режим слободно флуктуирајућег курса, централна банка 
интервенише на девизном тржишту сваки пут када процени да флуктуације 
у кратком року прете да угрозе финансијску стабилност тржишта, услед чега 
се не може говорити о слободно флуктуирајућем курсу, нити о предо ми-
нантној улози тржишних сила на формирање девизног курса. 
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 Ис ку с тва из  др угих зем аља  у транзицији  к оје употребљ ав ају р ежи м 
циља не ин фл ације показују да на  и нф лациј у  нај снажн иј е  утиче  
к анал  евизно   курса ,16  о к ејс во ка нала ка мане  сое  и кре
ин о канал  за с аа  у Србији ниј е  емир иј ски  ов рђ ен о (Fren 
QM11). Употреба  високи х  стопа  оба везне резер ве  или  м акропруден-
цијални х  мера у ц иљ у успоравањ а банк ар ских плас ма на  чест о је 
б ила  ве ом а кра тког д ах а, је р ј е  велик а  тр ажња за кре дит им а нала-
зил а д иректн е кре дитне  ка нале из  иностранства . Стога  с е пока зуј е 
да ј е раст к ред ита одр еђен пре  свега т ра жњом  за кр ед ити ма кој а ј е 
 и даље велика, док  је  прост ор  да се  на ов ај  раст  дел ује монет арн ом 
 пол ит ико м прил ично ог раничен .  У  тим ус лов има фиск алн а поли-
тика сво јом е к спанзив ношћу  може снажно д а  одмогн е монетарн ој  
п олити ци  у  наст ојањ у да ц ене  држи  п од контро лом,  што у условима 
у к ој им а девизни курс пр ед стављ а  кључно упор иште м оне тарне 
по ли ти ке ре зултира не  само  у с купљој монетар ној политици (изра-
же ној вис ок им пл аћ ени м кама та ма  на реп о о перациј е  НБС), већ 
изази ва  висо ку а преси ја ци ју кур са да б и с е у  к ратком  року  обориле 
ц ене  за п от реб е досл ед но г испуњ ења  п остављен ог ци ља НБС у 
п огл еду годишње инф ла ције. С на жна а пр есијација кој а р аздваја 
 реални  к урс од  с вој их фу нд ам ентал них  д етермина нти, о бара ко н-
ку ре нтност  с рп ске пр ив ре де, де стимулише  и звоз и  у ти че на ра ст 
деф иц ит а текућег рачуна  п латно г  биланса .  

 
23 . Скор о да нема институц ије ко ја ниј е  проце нила да  је  динар  

пре цењен,  ш то  је ј еди ни  логича н исход кад а с е у з ем љи вод и е кс-
панзивн а фискал на  и  у мерен о рест рик тивна  м онетарна полит ика. 
Пр оц ене  о  прецењ ено ст и р еалног  ефекти вн ог к урса кре ћу се у  
ин тервал у 5 %  до  25%. 17 Међутим , с обзиром д а  је  део  тр ошкова  
р елативн о фикс ан  у кратком ро ку и вал утно  инд ек си ран,  реалн а 
депр ес иј ација би зн ачила д а  раст валутно н еи ндекс ир аних т рош-
ков а мора бит и знат но ниж и о д о пште  стоп е инфлац иј е или , дру-
гим  речи ма , д а они  м ор ају бит и  номиналн о  за мр знути.  Т о значи 
 реа лни пад  тих т рошкова, м еђу  к ојима су највеће  ст авке нето  п лате 
и пензије. И ску ства  зе маљ а које  су успешн о води ле поли тик у пли-
вај ућ ег курс а  управ о т о  и  по казују: р ас т реалних зар ада  у чи та вом  
п ер иоду по јач аних  курсн их депр есија ција био  минима лан,  или  г а 
уопште ни је бил о.  Није вероват но  да п остој и  пол итичк а  вољ а да се 
у  кратк ом  року у Србији  по чне во дити  ов аква поли ти ка, те  се и 
 евенту ална деп ре сијаци ја  стога  мо ра по сматрати к роз ов у  призм у. 

16 Додуше, на девизни курс се у веома кратком року може утицати самом 
висином репо стопе, јер ће банке на репо тржишту пласирати капитал који 
увозе из иностранства увек када им принос постане атрактиван. Даље се 
промене курса путем канала девизног курса преносе на цене.

17 MF Country Report No. 08/54, Округли сто: Циљање инфлације, апресијација 
динара и спољна неравнотежа 2006. и изгледи за 2007, Научно друштво 
економиста и FREN, 
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 24. Де пр ес ијација  би так ође значај но  п огоршала по ст ојећи 
 не повољни  „ currency  mismatch”, тј. зн атно б и с ма њи ла  вредност  
( ди нарске) активе  и пове ћала  вредно ст (в ал утн о индекс ира не) 
п ас иве , чим е би се отворио  прост ор за н ас танак  валут не  кризе  
(уп.  ММ Ф,  2007). Одрживо  ре ше ње за  см ањ ењ е  прецењ еност и 
вал уте  ст ога би пре би т ребало тражи ти  у  на ст авку стр ук турних  
ре форми , п ов ећању  ко нк урент но сти  домаће  привред е (које је 
уско п овезано с а  СДИ) и  у рестри кти внијој  фи скалној  п ол итици, 
 која би  вод ила с мир ив ањ у плат но биланс ног дефицита  према 
м еханизму о пи саном у  та чки 11 . У супротном, депресиј ац ија д ин-
ара која  би  била  пр аћ ен а аком од ирањем  агрегатне тражњ е  лако 
б и  могла д а из азове ва лут ну кри зу  и тиме  с ам о на к ра так  ро к 
пого рш а, уме сто  да по бољша привред ни  а мбијент. С друге  стран е, 
 св акако  треб а иста ћи  и  то да  политик а  прецењ ен ог  динара  н е 
 сам о да шт ет и  садашњ им, н ег о  и потен ци јалним из возницима,  од 
ч ијег до лас ка  з ав иси к ак о екс терна ли квидно ст , нова  р ад на  места 
и  бу дући п ривред ни раст.  

ВИСОкА  СТ ВАРНА  И  ПРИкРИ ВЕНА НЕ ЗАПОС лЕНОСТ И  ПлАТЕ

25.  Иа ко су и  БДП и ин дус тријск а пр оизво дњ а још далек о од 
„з латне”  19 89. го дине,  п лате су је до ст иг ле ток ом  2 007. г од ине. Уз 
 помоћ оби лних  ин ицијални х иност ран их  до нација ,  као  и  већ поме-
нутом  по литико м  апрес ијациј е д инара  и с убвенцио нисања  дома ће 
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Слика 4 
Реални и номинални девизни курс 2000–2008.
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агрег ат не тра жње,  у Србији се  уб рзо нако н почетк а т ра нзици је  
у спе ло да стан овништво са једном просечн ом  плат ом може  д а 
ф инансира  ми нималну пот рошачку корп у.  У чита вом периоду , 
п лате с у реално брз о  расле, шт о је дов ело до  њи хов ог учет воро-
струче ња  у  периоду од седа м  го дина 

 
26 . При ов ак о  бр зом р ас ту реалн их  за р ад а  неизб еж но се ј ави о 

tradeoff у в ид у изостан ка ра ста но ве  запосле но ст и. Но ,  број 
неза пос ле них се смањ ио дело м и  због б оље ев иденције  ст ва рног 
 бр оја  неза пос лен их. Зв анични п од аци (Р ЗС   и нацио нална сл уж ба 
за  запо шљавање) гово ре  да запо сл ених им а 2 .4 88,8  х иљада,  а 
 н езапосле них ок о  795 хиљада. При  томе,  број  запосл ен их се  бл аго 
с ма њу је, док с е смање ње бележи у  сект о ру р азмен љивих  добар а,  до к 
 је повећање оств ар ен о у  сектору у слуга  (трговина, фи нансиј ско  
п осредова ње, пос ловањ е  с  нек ретнинам а,  образ ов ање и култур а  и  
зд равств ени и соц иј алн и  рад). У  т рговини  је  ос тварен раст броја 
 за послених ,  уп рко с благом успор ав ању економ ске активно ст и у  овој 
дела тности . 

Табела 8 
Становништв о  старо  1 5 и више  г одина  ста ро сти

   Република 
Србија    2000 2001   2002 2003   2004  2005 2006    2007

        Стопа 
незапослености 
– укупно

  12,09  12,23   13,28  14,63   18,50  20,8  20,9  18,1

       Стопа 
незапослености 
(15 – 64 године)

 13,26  13,36 14,47  16,00  19,53   21,83  21,56 18,8

 Извор: А нк ет а о ра дно ј сназ и,  Са општење 29 из  20 08 , РЗС

Успо рав ањ е раста  запошљавањ а и у бр зање р ас та сло бо дни х рад-
ни х места указују на повећање раскорака који постоји између б роја 
 сл об одн их  радних ме ста и броја заснованих радних односа. 
Истовремено је регистров ано у сп ор ава ње  стопе раста пр ес танка 
радних односа. 

27. Осим што кочи раст нове запослености,  велики  р аст зара да 
знач ајно о дв лач и инвестиције у сектор н ер аз менљи вих до ба ра  и 
 стога пр ес тавља  извор  вел ике рањ ивости  српске  п ривреде  на  с редњи 
 ро к.  Злат но пр ави ло у  ов ој обл асти г лас и да за  одржа ње истог 
 степе на  ко нкурент ности,  р аст прод укт ив ности мо ра  да  по крије к ак о 
 реални  раст  зарада , та ко и а пресиј ац ију валуте, што у Ср бији 
редов но из ос тај е. Ст ог а се з аис та по лит ика ф инан с ир ања плат но-
била нсн ог  де фицита  и  пуњења  буџета  ср ед стви ма из  пр и ва ти за ци је, 
те  даље о бил не прерас поделе тих  средст ав а у плате и по следично 
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одвлачење  и нвестиција и з  сектор а  раз   м ен   љивих добара  заи ста  м оже 
на звати по лит иком  „прод ај е породичн ог  сребр а”, која  ни ка да  није  
д овела до форм ир ања з дра вог и   кон ку рентног привредног ам бијента,  
 те нем а  ра злога  ве ро ва ти да с е  то  уо пште и  мо же  десити .  

ПРИ ВР ЕДНА Ак ТИВН ОСТ 

28.  П ри вр ед а Србије  у читаво м транз иц ион ом  периоду бележи  
позитив не стоп е р аст а. Два  су  р азлог а  усл ед  којих Ср би ја ниј е у  
п рве че ти ри го д ине до живел а т зв. т ра нз ициону р ес цесиј у,  шт о су 
не ке земље  иску си ле по  два  пу та (Бугар ск а,  Румуни ја, Чешка ,  итд) . 
Први  разл ог леж и  у д растичном  паду  пр ивред не  а ктивности кроз 
 читаву д ецени ју  која је  прет ходил а п очетку, што је  ве ћ сам о  по 
себи  д овело до  г аш е ња мно ги х  нере нт абилн их  пр едузећ а. Ал и 
други, пресуд ни  разлог изо станка  т ранзи ционе р ецеси је  лежи  у  
акти вн ом  субвенциони са њу   држав них  и  друштвених п редуз ећа. 
И па к,  захваљујући  бројн им  извршен им  с трукту рним реформам а, 
рес трукту рираном  банк арском  секто ру,  добро  из аб раном модел у 
 прива ти за ције  и све брже м  до ласку  ст раних инвестиција , стопе 
 привр ед ног раст а  су вис оке, а  ко рп ора тивни се к то р захваљују ћи 
спро вед еним р еформа м а по чиње да  б ел е жи аг ре га тни д обитак.  

2 9.   жи во тни с тан дард стан овни штва у п о см атраних осам  
го ди на  транзи ције з на ча јно је по бољ шан, Б ДП  per capita по ра-
стао  је са  око  1000 на  п реко 5 600 УСД,  и  то не  са мо зах ва љу ју ћи  
слабљењу в реднос ти  долара.  Српск а  еко но мска по литика  као  да 
је  читав се т  мера прил аг од ила  управ о попу лис ти чк им циље ви ма : 
(1)  пре це њен д ев изни кур с  омогући о ј е већ и  увоз робе широке 
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Слика 5 
Плате у Србији 1987–2007.
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потро шње  и већи  стандар д ( 2 ) висока  изд ава ња за јавну  п отрошњу  
к ој а су у  ве ликој ме ри  омогућила да ра ст  плат а д алеко надмаши 
раст продук тивности рада а, (3)  кашњ ење  у  и мплеме нта цији ст е-
чајног  за конодав ства ом огу ћило ј е  да  се сачува низ  непродукти вних 
р ад ни х  места н а кој им а  се д обијај у  не зарађене пл ат е. 

30. У ова квим усло ви ма и пре све га за хва љу ју ћи зна чај ном ра сту 
пла та и пен зи ја, као и со ци јал них тран сфе ра, у пе ри о ду од 2002. до 
2007. го ди не си ро ма штво у Ср би ји се пре по ло ви ло. Пре ма по да-
ци ма Ан ке те о жи вот ном стан дар ду из 2007. го ди не у Ср би ји је 
си ро ма шно 6,6%, или при бли жно 490 хи ља да ста нов ни ка. Сма-
ње но је и су бјек тив но си ро ма штво, и то нај ви ше ме ђу они ма ко ји 
свој фи нан сиј ски по ло жај оце њу ју као ве о ма лош (удео се сма њио 
са 23,5 у 2002. на 15,4% 2007). Про фил си ро ма штва се ни је бит но 

2007* 7,5% 2007 5641

2006 5,8% 2006 4207

2005 6,2% 2005 3526

2004 8,4% 2004 3285

2003 2,5% 2003 2720

2004 4,2% 2004 2112

*) Процена 
Извор: Завод за статистику Републике Србије

Слика 6 
Стoпа раста БДП БДП per capita у $
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Слика 7 
Плате, продуктивност и апресијација динара, 2001–2007.
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про ме нио, па су и да нас нај си ро ма шни ји нео бра зо ва но ста нов ни-
штво и не за по сле ни, као и ста ра ли ца и ви шеч ла на до ма ћин ства. 
Ре ги о нал не раз ли ке и раз ли ке се ло-град су ве о ма из ра же не и не 
сма њу ју се. Нај у гро же ни је је и да ље ста нов ни штво ру рал ног под-
руч ја ју го и сточ не Ср би је (РЗС, Свет ска бан ка, ДИ ФИД Су и ја о 
жи во ном сан ар у Ср би ја 2002–2007) 

31. За хва љу ју ћи по ли тич ким пре ви ра њи ма, при вред не ре фор ме 
прак тич но су за ста вље не у пе ри о ду 2006–07, док др жав на и дру-
штве на пред у зе ћа и да ље пре су шу ју до ма ћу штед њу, док ин ве сти-
ци је оста ју вр ло ни ске. Упр кос то ме, при вре да Ср би је је у 2007. 
го ди ни има ла ве о ма ви сок раст (око 7,5%). Уз то, овај раст је ко ин-
ци  ди рао са па дом по љо при вред не про из вод ње. Овај раст пре 
све га је оства рен за хва љу ју ћи бр зо ра сту ћој агре гат ној тра жњи, 
под стак ну тој сна жном кре дит ном екс пан зи јом, као и пред из-
бор на фи скал на екс пан зи ја из по след њег квар та ла 2006. го ди не. 
Са укљу чи ва њем у бу џет крај ње по пу ли стич ки де фи ни са них из да-
та ка за На ци о нал ни ин ве сти ци о ни план по с та ло је очи глед но 
ко ли ко је екс пан зив на фи скал на по ли ти ка за и ста би ла. Уз из о ста-
нак ре фор ми, ова кав раст сва ка ко не мо же би ти одр жив на не ки 
ду жи рок. 

32. За кљу чак. Ма кро е ко ном ске не рав но те же у при вре ди Ср би је 
пре те да осу је те да љи убр за ни при вред ни раст. Ра ди убла жа ва ња 
кључ них ра њи во сти, сто га је нео п ход но: (1) сма њи ва ти јав ну 
по тро шњу, на ро чи то те ку ће рас хо де, што би отво ри ло про стор 
ра сту ка пи тал них рас хо да на ра чун суб вен ци ја и ра ста пла та у 
др жав ном сек то ру. (2) при ва ти зо ва ти јав на пред у зе ћа и где је год 
мо гу ће сти му ли са ти но ве ула ске, ка ко би се упра вљач ка пар тиј ска 
струк ту ра ових пред у зе ћа за ме ни ла при ват ним вла сни ци ма, а кон-
ку рен ци ја омо гу ћи ла раст ква ли те та њи хо вих про из во да и услу га 
уз пад це на. (3) На ста ви ти са при вла че њем стра них ди рект них 
ин ве сти ци ја у сек тор раз мен љи вих до ба ра, пре све га кон тро лом 
пла та у др жав ном сек то ру, из бе га ва њем сва ке да ље апре си ја ци је 
ди на ра и на став ком ре фор ми ко је ће по ве ћа ти кон ку рент ност при-
вред ног ам би јен та у Ср би ји. Ка ко се ви ди, осим сма ње ња јав не 
по тро шње, за одр жа ње ма кро е ко ном ске ста бил но сти нај ве ћи број 
усло ва ко је тре ба ис пу ни ти на ла зе се у обла сти ми кро е ко но ми је и 
ре фор ме др жав не упра ве. 
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ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈА ДРУ шТВЕ НИХ ПРЕД У ЗЕ ЋА

1. У пе ри о ду 2001–2007. го ди на тен дер ском и аук циј ском при ва
ти за ци јом про да то је 1.632 пред у зе ћа, оства ре но 2,1 ми ли јар де 
ЕУР при хо да, обез бе ђе но 1,2 ми ли јар де ЕУР за ин ве сти ци је и 276,7 
ми ли о на ЕУР за со ци јал ни про грам. У 2007. го ди ни тен дер ском и 
аук циј ском при ва ти за ци јом про да то је 299 пред у зе ћа, оства ре но је 
481,8 ми ли о на ЕУР при хо да и обез бе ђе но 134,2 ми ли о на ЕУР за 
ин ве сти ци је. Нај ве ћи број при ва ти зо ва них пред у зе ћа (112, од но-
сно 49%) је из сек то ра пре ра ђи вач ке ин ду стри је, чи јом про да јом је 
оства ре но 39,3% при хо да и 54,7% ин ве сти ци ја од тен дер ске и аук-
циј ске при ва ти за ци је у 2007. го ди ни. 

2. У пе ри о ду 2002–2007. из порт фе ља Ак циј ског фон да про да то 
је око 1.220 па ке та ак ци ја и оства рен је при ход од 613 мил. ЕУР. У 
2007. го ди ни Ак циј ски фонд је про дао ма њин ске па ке те ак ци ја 
420 пред у зе ћа и оства рио је при ва ти за ци о ни при ход од 162,8 мил. 
ЕУР. По пр ви пут на тр жи шту ка пи та ла про да ти су ма њин ски 
па ке ти ак ци ја 348 пред у зе ћа.

3. Услед при ва ти за ци је и но вих ула за ка до шло је до ре ла тив но 
зна чај не про ме не струк ту ре за по сле но сти:

4. Из та бе ле се мо же ви де ти да је до шло до ра ста за по сле но сти у 
при ват ном сек то ру од око 300 хи ља да, уз сма ње ње за по сле но сти у 
не при ват ном сек то ру (дру штве ни и др жав ни) од ско ро 750.000 
љу ди.

5. До са да шње спро во ђе ње при ва ти за ци је се мо же ока рак те ри-
са ти као ре ла тив но до бро, без ве ли ких скан да ла. Скан да ли до 
ко јих је до шло у про те клом пе ри о ду су углав ном ве за ни за спро во-
ђе ње ста рог за ко на о при ва ти за ци ји, или за про це ду ру сте ча ја.

6. Кон цеп ци ја ко ја се за сни ва ла на про да ји ве ћин ског па ке та 
пред у зе ћа стра те шким ин ве сти то ри ма, уз по де лу ма њег бро ја 
ак ци ја за по сле ни ма, уз оба ве зно кон ку рент ски ме тод про да је пред-
у зе ћа се по ка за ла као ве о ма до бра. Ме ђу тим, јед на од мањ ка во сти 
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усво је ног мо де ла је до шла до из ра жа ја и у Ср би ји – мо дел је ве о ма 
спор и ад ми ни стра тив но зах те ван. Та ко смо до шли у си ту а ци ју 
да је рок за за вр ше так при ва ти за ци је по ме рен на крај 2008. 
го ди не. Ова кво за ка шње ње је усло вље но и стра те ги јом да се пр во 
про да ју нај бо ља пред у зе ћа, а да се нај сла би ја, она на иви ци сте-
ча ја оста ве за крај. 

РЕ СТРУк ТУ РИ РА њЕ

7. Па ра лел но са од лу ком о ме то ду при ва ти за ци је, до не та је и 
стра те шка од лу ка да се ре струк ту ри ра ње ре ал ног сек то ра углав-
ном пре пу сти при ват ним вла сни ци ма на кон при ва ти за ци је. Ме ђу-
тим, у огра ни че ном бро ју слу ча је ва (око 80 пред у зе ћа) до не та је 
од лу ка да др жа ва оба ви прет при ва ти за ци о но ре струк ту ри ра ње. 
На ве де но ре струк ту ри ра ње, уко ли ко се на ђе од го ва ра ју ће ре ше ње 
за оба ве зе пред у зе ћа, мо жда се мо же на зва ти и суп сти тут сте ча ја, 
од но сно ли кви да ци је пред у зе ћа кроз сте чај.

8. Оце на про це са прет при ва ти за ци о ног ре струк ту ри ра ња те шко 
да мо же да бу де до бра. Иако је еви дент но да се ра ди о ве о ма ве ли-
ком еко ном ском, па и по ли тич ком про бле му, сти че се ути сак да је 
цео про цес во ђен ре ла тив но ло ше. На су прот то ме, пост при ва ти за-
ци о но ре струк ту ри ра ње, оно ко је су спро во ди ли но ви, при ват ни 
вла сни ци у ве ли кој ве ћи ни слу ча је ва до ве ло је до по вољ них ре зул-
та та, иако је не и ми нов но би ло пра ће но от пу шта њем рад не сна ге, 
од но сно сво ђе њем за по сле но сти на одр жив ни во. Да нас су та пре-
ду  зе ћа, за јед но са но вим (greenfield) стра ним ди рект ним ин ве сти-
ци ја ма по кре та чи при вред ног ра ста и из во за Ср би је. 

9. Из ве сно је да су се по ја ви ла три глав на тех нич ка про бле ма 
ве за на за спро во ђе ње прет при ва ти за ци о ног ре струк ту ри ра ња. 
Пр ви је про блем иден ти фи ка ци је, се па ра ци је и ве ри фи ка ци је 
по тра жи ва ња ко је раз ли чи ти по ве ри о ци има ју пре ма на ве де ним 
пред у зе ћи ма, бу ду ћи да њи хо ве до спе ле оба ве зе ни су из вр ша ва не 
го ди на ма и де це ни ја ма. Тај про блем је по ја чан про бле мом ду га 
пре ма др жа ви, за чи је от пи си ва ње, услов но или без у слов но, не за-
ви сно од др жав не по ли ти ке, у не ким си ту а ци ја ма ни је по сто ја ла 
за кон ска осно ва. Дру ги про блем је ре ла тив но сло же на и при лич но 
бе сми сле на ор га ни за ци о на струк ту ра тих пред у зе ћа, пре све га 
слу ча је ви дру штве ног хол дин га ко ји је на стао тран сфор ма ци јом 
тзв. сло же них ор га ни за ци ја удру же ног ра да. Овај дру ги про блем 
је по ве ћан ан га жо ва њем стра них кон сул тан та, ко је је би ло ман да-
тор но у не ким слу ча је ви ма, та мо где су ко ри шће не до на ци је ве ли-
ких мул ти ла те рар них до на то ра. Стра ни кон сул тан ти не на вик-
ну ти на та ква ор га ни за ци о на ре ше ња гу би ли су вре ме тра же ћи 
сми сао та мо где га не ма, ни ти га је ика да би ло. Тре ћи про блем су 



Реформе у Србији: осинућа и изазови36

пред ста вља ли ду го ви тих пред у зе ћа пре ма др жа ви ко ји су до во-
ди ли до не га тив не вред но сти ка пи та ла и оне мо гу ћа ва ли при ва ти-
за ци ју по ре струк ту ри ра њу. Тек сре ди ном 2005. го ди не ство ре на је 
за кон ска осно ва за „от пу шта ње” ду го ва, тј. за на ми ри ва ње др жав-
них по ве ри ла ца из при ва ти за ци о них про хо да, што је убр за ло 
ре струк ту ри ра ње и при ва ти за ци ју ових пред у зе ћа. 

10. Ме ђу тим, кључ ни раз лог за не до ста так ак тив но сти на пла ну 
прет при ва ти за ци о ног ре струк ту ри ра ња ове гру пе пред у зе ћа ле жи 
у не до стат ку по ли тич ке во ље да се то ура ди. Ви шак за по сле но сти у 
тим пред у зе ћи ма пред ста вља основ ни раз лог за не до ста так те 
во ље. На и ме, ре струк ту ри ра ње тих пред у зе ћа не ми нов но би 
до ве ло до от пу шта ња ве ћег бро ја са да за по сле них, би ло ди рект но, 
то ком прет при ва ти за ци о ног ре струк ту ри ра ња, би ло по сред но, 
по сле при ва ти за ци је, као део на по ра но вог вла сни ка да ре струк ту-
ри ра соп стве но пред у зе ће и уве ћа ње го ву еко ном ску ефи ка сност. 
Уку пан број оних ко ји ће да оста ну без рад ног ме ста у ре струк ту-
ри ра ним пред у зе ћи ма ва ри ра од пред у зе ћа до пред у зе ћа, али се, 
ге не рал но, мо же ре ћи да се ра ди о ста ри јим за по сле ни ма, они ма 
ко ји има ју ни же ква ли фи ка ци је и ко ји има ју ре ла тив но ма ле спо-
соб но сти да до дат но уче и ме ња ју сво је рад не на ви ке и ко ји ма би, 
због то га, ре ла тив но те шко би ло да на ђу но во за по сле ње.

ПО СлОВ НО ОкРУ жЕ њЕ

11. По ред ак тив но сти на при ва ти за ци ји дру штве ног сек то ра, 
Вла да је у прет ход них осам го ди на до ста на по ра уло жи ла и на 
по пра вља ње оп штег по слов ног окру же ња, са основ ним ци љем 
при вла че ња стра них ди рект них ин ве сти ци ја, али и са ци љем осни-
ва ња но вих до ма ћих пред у зе ћа, од ко јих се оче ки ва ло да за по сле 
све ко ји су оста ја ли без по сла. Чак је 2006. го ди на Ср би ја про гла-
ше на за ли де ра у ре фор ма ма. На жа лост, у на ред ним го ди на ма се 
бр зи на ре фор ми сма њи ла.

У том сми слу, ко ри сно је освр ну ти се на на ла зе “Doing Business” 
из ве шта ја ко ји ре дов но об ја вљу је Свет ска бан ка, а у ко ме се ран ги-
ра ју зе мље све та по раз ли чи тим по ка за те љи ма (табела 2) 

12. Мо же се за кљу чи ти да је да ле ко нај ве ћи на пре дак оства рен 
код до би ја ња кре ди та, од но сно код фи нан си ра ња по слов них ак тив-
ности. Ср би ја ве о ма ло ше сто ји по пи та њу суд ства (спро во ђе ње 
уго во ра) и би ро кра ти је (до би ја ње до зво ла, ре ги стро ва ње имо-
ви не), а и рад но за ко но дав ство је ве о ма не флек си бил но.
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Табела 2 
Пословно окружење

ка те го ри ја “Doing Business”  
2008. ранг Србије

Оп шти ин декс ла ко ће оба вља ња по сла 86

За по чи ња ње по сла 90

Добијање дозвола 149

За по шља ва ње рад ни ка 110

Ре ги стро ва ње имо ви не 115

До би ја ње кре ди та 13

За шти та рад ни ка 64

Пла ћа ње по ре за 121

Тр го ви на пре ко гра ни це 58

Спро во ђе ње уго во ра 101

За тва ра ње пред у зе ћа 103

ИЗА ЗО ВИ И ДИ лЕ МЕ

13. Нај ве ћи про блем ве зан за за вр ше так при ва ти за ци је у Ср би ји 
је суд би на пред у зе ћа ко ја су још увек у по ступ ку ре струк ту ри-
ра ња. Основ но пи та ње је не до ста так по ли тич ке во ље да се при ва-
ти за ци ја за вр ши, али сти че се ути сак да би, чак и ка да би по ли-
тич ка во ља по сто ја ла, про цес сте ча ја ових пред у зе ћа мо гао ду го да 
тра је. На и ме, ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти за спро во ђе ње ком-
плек сних сте ча је ва у Ср би ји и да ље не по сто је, иако је на пра вљен 
зна ча јан на пре дак до но ше њем но вог За ко на о сте ча ју и от по чи ња-
њем ли цен ци ра ња сте чај них управ ни ка

14. Та ко ђе, про те клих ме се ци се мо же при ме ти ти да је вла да рас по-
ло же на да раз ми шља и о ал тер на тив ним ме то ди ма при ва ти за ци је, 
по пут оног ко ји је пред ви ђен за За ста ва ауто мо би ле. Иако у ве о ма 
огра ни че ном бро ју слу ча је ва joint venture са стра те шким ин ве сти то-
ром мо же би ти до бра оп ци ја, она не тре ба да бу де при ме њи ва на као 
за ме на за сте чај про па лих фир ми или тен дер ску про да ју. 

15. Је дан од нај вред ни јих ре сур са ко ји ни је при ва ти зо ван у Ср би ји, 
а ве ро ват но ће би ти при ва ти зо ван у ре ла тив но бли ској бу дућ но сти 
је град ско гра ђе вин ско зе мљи ште. Но ви Устав, до нет 2006. го ди не, 
омо гу ћа ва при ват но вла сни штво над град ским грађевин ским 
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зе мљи штем, а по сту пак при ва ти за ци је још ни је од ре ђен. Код овог 
пи та ња се ја вља не ко ли ко ди ле ма. Основ но пи та ње је ве за при ва ти-
за ци је и ре сти ту ци је. По сто је ћи пред лог За ко на о де на ци о на ли за-
ци ји пред ви ђа на ту рал ну ре сти ту ци ју зе мљи шта прет ход ним вла-
сни ци ма, уз за др жа ва ње вла сни штва над не крет ни ном са да шњег 
вла сни ка. Ова кво ре ше ње је ве о ма ло ше и мо же до ве сти до ве ли ких 
про бле ма у бу дућ но сти. Сти че се ути сак да би, ка да се ра ди о зе мљи-
шту, фи нан сиј ска ком пен за ци ја би ла бо ље ре ше ње. 

16. При ва ти за ци ја јав них пред у зе ћа је још јед но ве ли ко пи та ње, 
али се њо ме углав ном ба ви мо у одељ ку о ин фра струк ту ри. Ако се 
огра ни чи мо на јав на пред у зе ћа ко ја ни су у ин фра струк тур ним и 
ко му нал ним обла сти ма, мо же мо иден ти фи ко ва ти не ко ли ко вр ста 
пред у зе ћа. Пр ву вр сту пред ста вља ју јав на пред у зе ћа ко ја упра вља ју 
при род ним ре сур си ма (пре све га Ср би ја шу ме и Ср би ја во де). Дру гу 
вр сту чи не при вред ни су бјек ти ко ји су ор га ни зо ва ни као јав на 
преду зе ћа, али су штин ски оба вља ју функ ци је др жав них ор га на, 
по пут јав них пред у зе ћа за ур ба ни стич ко пла ни ра ње, или та ко зва-
них ди рек ци ја за из град њу гра да. Ве за но за ова пред у зе ћа, мо гу ће је 
не ко ли ко оп ци ја. Пр ва оп ци ја је да део ових пред у зе ћа по но во 
по ста не део др жав не упра ве, на ро чи то они де ло ви пред у зе ћа ко ји се 
су штин ски ба ве до но ше њем про пи са, а да се де ло ви њи хо вих ак тив-
но сти по ве ре при ват ним пред у зе ћи ма сву да где је то мо гу ће. Дру га 
оп ци ја је да оста ну у са да шњем ре жи му јав них пред у зе ћа. 

17. Што се по слов ног окру же ња ти че, пр ви и нај ве ћи про блем је 
ве зан за сти ца ње зе мљи шта и до би ја ње до зво ла и са гла сно сти за 
из град њу. Основ но пи та ње је при ва ти за ци ја зе мљи шта, о че му је већ 
би ло ре чи. Дру ги про блем пред ста вља ре жим ур ба ни стич ког пла ни-
ра ња, ко ји ни је у до вољ ној ме ри ре фор ми сан. Иако је За кон о пла ни-
ра њу и из град њи, до нет 2003. го ди не, у из ве сној ме ри по пра вио си ту-
а ци ју, она је и да ље при лич но ло ша. Та ко ђе, тре ба про ме ни ти и на чин 
пла ни ра ња ко му нал ног опре ма ња зе мљи шта и ње го вог фи нан си ра ња. 
Са да шњи си стем ста вља ком пле тан те рет на ин ве сти то ра (што је 
до бро), али му ни на ко ји на чин не га ран ту је да ће до би ти то што је 
пла тио. Та ко ђе, тре ба по ме ну ти да су, на ини ци ја ти ву ме ђу на род не 
за јед ни це, до не ти за ко ни о за шти ти жи вот не сре ди не ко ји су знат но 
оте жа ли до би ја ње по треб них до зво ла за из град њу, по себ но пре ра ђи-
вач ких ка па ци те та. По се бан про блем, на осно ву ана ли зе Свет ске 
бан ке, пред ста вља ре ла тив но ло ше ста ње по пи та њу флек си бил но сти 
срп ског тр жи шта рад не сна ге. Си ту а ци ја је у овој обла сти по гор ша на 
у од но су на пе ри од од пре 4–5 го ди на, на кон до но ше ња но вог За ко на 
о ра ду. Са фор ми ра њем но ве вла де, ко ја ће, ка ко год да се фор ми ра, 
ин си сти ра ти на „со ци јал ној прав ди”, те шко је оче ки ва ти зна тан на пре-
дак у овој обла сти. Ко нач но, зна чај ну ба ри је ру за по сло ва ње пред ста-
вља не ре фор ми са но и не е фи ка сно суд ство, од но сно ни ска ефи ка-
сност у по гле ду при ме не за ко на. 
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БАН кАР СТВО

1. Бан кар ски си стем Ср би је, по сле ра ди кал них струк тур них 
про ме на, убр за но се об на вља. По ну да кре ди та ра сте, ка мат не 
сто пе се сма њу ју, иако су ка мат не мар же и да ље ре ла тив но ви со ке. 
Кра јем 2007. го ди не у Ср би ји по слу је укуп но 35 ба на ка са укуп но 
2.435 по слов них је ди ни ца (фи ли ја ла, екс по зи ту ра, шал те ра, као и 
аген ци ја и ме њач ни ца), а за по сле но је укуп но 30.246 рад ни ка.
Вла снич ка струк ту ра сек то ра је тре нут но сле де ћа: 21 бан ка је у 
ве ћин ском вла сни штву стра них ак ци о на ра, 6 ба на ка у ве ћин ском 
вла сни штву до ма ћих фи зич ких и прав них ли ца, 8 ба на ка у ве ћин-
ском вла сни штву др жа ве. Пет ба на ка са нај ве ћом би лан сном 
су мом на кра ју 2007. го ди не, уче ству ју са 45,9% у укуп ној би лан-
сној су ми бан кар ског сек то ра. ХХ ин декс кон цен тра ци је би лан-
сне су ме из но си 606 и по ка зу је тен ден ци ју по ве ћа ња. Бан ке у 
ве ћин ском вла сни штву стра них ли ца по се ду ју 75,5% би лан сне 
су ме, бан ке у ве ћин ском вла сни штву др жа ве 15,7%, а у пре те жно 
при ват ном вла сни штву 8,8%.

2. Ди на ми ка ра ста по ну де кре ди та је ви со ка то ком це лог пе ри-
о да и по ка зу је тренд убр за ња то ком по след ње три го ди не. Цен-
трал на бан ка је, због то га, би ла при ну ђе на да успо ра ва кре дит ну 
ак тив ност ба на ка, по себ но пре ма сек то ру ста нов ни штва. При раст 
кре ди та из но си за 2007. го ди ну 215,4 ми ли јар ди ди на ра или 39,5%. 
До ми нант ни су и да ље кре ди ти сек то ру пред у зе ћа (57,5% укуп них 
пла сма на). Кре ди ти ста нов ни штву су од при бли жно нул тог уче-
шћа 2001. го ди не до сти гли 39,8% укуп них пла сма на кра јем 2007. 
го ди не. То ком 2007. го ди ни укуп ни ап со лут ни при раст кре ди та 
при вре ди (114,4 ми ли јар дe ди на ра) се го то во из јед на чио са ап со-
лут ним при ра стом кре ди та ста нов ни штву (106,7 ми ли јар ди 
ди на ра). Да кле, кре дит на ак тив ност пре ма овом сек то ру би ла је, 
то ком прет ход них го ди на, нај ди на мич ни ји об лик ак тив но сти 
ба на ка. Исти на, би лан сне вред но сти кре ди та пред у зе ћи ма пот це-
њу ју њи хов ствар ни ни во, јер се је дан део тих кре ди та то ком 
по след ње две го ди не ре а ли зу је као тзв. пре ко гра нич ни (cross 
border) кре дит ко ји се не ре ги стру је у би лан су не го на ван би лан-
сним по зи ци ја ма.
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3. И де по зит ни по тен ци јал бан кар ског си сте ма се бр зо по ве ћа
вао. То ком по след ње две го ди не по сте пе но се сма њу је до ми на ци ја 
де ви зних у укуп ним де по зи ти ма, ко ји са да чи не 64,2%, укуп них 
де по зи та. Роч на струк ту ра де по зи та је и да ље под до ми на ци јом 
крат ко роч них де по зи та (53,3%) и де по зи та по ви ђе њу (42,0%). У 
по чет ној фа зи об но ве роч на струк ту ра до ма ће штед ње је би ла из ра-
зи то ни ског ква ли те та, са уче шћем де по зи та по ви ђе њу на ни воу од 
око 70%. Овај про блем се, то ком по след ње три го ди не ре ша вао на 
два основ на на чи на: уво зом ино стра не штед ње и по ве ћа њем ка мат-
них сто па на де по зи те са ду жим пе ри о ди ма ве зи ва ња. Пр во ре ше ње, 
ко је је би ло до ми нант но то ком 2005 и 2006 го ди не је де фа во ри зо-
ва но ви со ким оба ве зним ре зер ва ма на ове вр сте из во ра. Дру го 
ре ше ње су бан ке, по себ но оне ко је ни су де ло ви ве ли ких европ ских 
бан кар ских хол дин га, ко ри сти ле то ком 2007 го ди не. 

4. Пр ви циљ еко ном ске по ли ти ке оста је по ве ћа ње ве ли чи не 
(би лан сне су ме). Овај циљ је у сред њем ро ку оствар љив јер бан кар-
ски сек тор Ср би је има и да ље ви сок по тен ци јал ра ста. А то зна чи да 
са да шњи мо дел ре гу ла ци је не тре ба кон цеп ту ал но ме ња ти, не го га 
да ље раз ви ја ти. Да би се одр жа ла ди на ми ка об но ве бан кар ског сек-
то ра по треб но је одр жа ти ви со ку ди на ми ку ра ста штед ње. Мо не-
тар на ста бил ност оста је при мар ни услов за оства ре ње овог ци ља, 
али и за да ље уна пре ђе ње кон ку рен ци је на тр жи шту де по зи та. 
Дру ги услов је сте по ве ћа ње ни воа ква ли те та (роч не струк ту ре) и 
ис ко ри шће но сти до ма ће штед ње. Цен трал на бан ка мо же, уко ли ко 
то ци ље ви одр жа ња мо не тар не ста бил но сти бу ду до пу шта ли, по сте-
пе но сма њи ва ти сто пу оба ве зне ре зер ве на до ма ћу штед њу. 

5. Дру ги ба зич ни стра те гиј ски циљ је по ве ћа ње ефи ка сно сти 
бан кар ства, од но сно сма њи ва ње тро шко ва фи нан сиј ског по сре до-
ва ња. Тро шко ви по сре до ва ња (не то ка мат на мар жа) ба на ка у 
Ср би ји и да ље су ви со ки. Уве ћа ње кон ку рен ци је у бан кар ском сек-
то ру је мо гу ће а) раз ви ја њем ре гу ла тор ног окви ра за ми кро фи нан-
си ра ње и б) ре гу ла тор ног окви ра за уза јам но (mutual) фи нан си-
ра ње (ште ди о ни це, штед но-кре дит не за дру ге). 

6. По жељ но је у крат ком ро ку фор му ли са ти стра те ги ју на став ка 
при ва ти за ци је бан кар ског сек то ра, ко ја би тре ба ла да од ре ди у 
ко јим бан ка ма др жа ва за др жа ва вла сни штво, а у ко јим не. По жељ но 
ре ше ње је сте при ва ти за ци је ма лих ба на ка у што кра ћем ро ку и 
за др жа ва ње др жав ног вла сни штва у јед ној или две бан ке. Сле де ће 
ва жно пи та ње је сте ме тод при ва ти за ци је. По жељ но је ис тра жи ти 
мо гућ ност при ме не мо де ла јав не по ну де (ИПО) у јед ној од две 
ве ли ке др жав не бан ке. У крат ком ро ку је по жељ но ре ши ти и 
проблем рас по ла га ња ак ти вом ба на ка у сте ча ју, а де лат ност 
Агенци је за оси гу ра ње де по зи та фо ку си ра ти на основ ну област 
за шти те де по зи та. 
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7. По ве ћа ње ни воа си гур но сти бан кар ског и фи нан сиј ског 
си сте ма, од но сно сма њи ва ње ни воа ње го ве ри зич но сти тре ба да 
омо гу ћи ње го во лак ше ин те гри са ње у европ ске про це се и сма њи 
тро шко ве тран сфе ра. Над зор над по сло ва њем ба на ка и дру гих 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја по треб но је да ље мо дер ни зо ва ти у 
ин сти ту ци о нал ном и тех нич ком сми слу. Но ва под за кон ска ре ше-
 ње, ко ја сту па ју на сна гу 1. ју ла ове го ди не им пле мен ти ра ју у пот-
пу но сти Ба зел I стан дар де. Сле де ћи ко рак је при пре ма и им пле-
мен та ци ја Ба зел II стан дар да. По жељ но је да цен трал на бан ка 
са чи ни и об ја ви, чим се за то ство ре усло ви, план им пле мен та ци је 
Ба зел II стан дар да.

8. Има ју ћи у ви ду сте пен по ве за но сти ба на ка, оси гу ра ва ју ћих 
дру шта ва и бро кер ске де лат но сти, по жељ но је раз мо три ти ис ку-
ства не ких зе ма ља ЕУ ко је има ју је дин стве ну ин сти ту ци ју за над-
зор над свим фи нан сиј ским де лат но сти ма. 

ФИ НАН СИЈ СкА ТР жИ шТА

9. Основ на ак ти ва ко јом се тр гу је на фи нан сиј ском тр жи шту 
Ср би је то ком по след њих шест го ди на је су, нај ве ћим де лом, ак ци је 
еми то ва не у по ступ ку при ва ти за ци је по За ко ну из 1997. го ди не 
и, ма њим де лом про ме та, об ве зни це Ре пу бли ке Ср би је еми то ва не 
ра ди из ми ре ња де ви зне штед ње. Укуп на, по себ но ли квид на ка пи-
та ли за ци ја тр жи шта је ва ри ра ла у екс трем но ве ли ким ин тер ва-
ли ма. То ком по след ње три го ди не уоче ни су трен до ви кон цен тра-
ци је вла сни штва и пра жње ња тр жи шта на стра ни по ну де. Број 
ак ци ја у про ме ту се сма њи вао услед кон це тра ци је и по вла че ња нај-
бо љих ак ци ја из про ме та. Ра сту ћа тра жња се кон цен три са ла на 
ре ла тив но ма ли бро ја хар ти ја. То ком 2006. и 2007. го ди не уочен је 
уз ла зни тренд оби ма тр го ва ња, по себ но на сег мен ту кон ти ну и ра-
ног тр го ва ња. Овај про цес је на стао као по сле ди ца ула ска на стра ни 
тра жње ве ли ког бро ја ин ди ви ду ал них ин ве сти то ра и ак ти ви ра ња 
до дат них из во ра ин сти ту ци о нал не тра жње (ин ве сти ци о ни и пен-
зиј ски фон до ви). Про цес пра жње ња тр жи шта је успо рен, али ни је 
за у ста вљен. Два фор мал на ли стин га Бе о град ске бер зе (А и Б) го ди-
на ма су би ла пра зна. Тре нут но су на А ли стин гу три ак ци је, док је 
Б ли стинг пра зан. Све оста ле ак ци је ко ји ма се тр гу је на Бер зи су 
ре ги стро ва не на тзв. сло бод ном бер зан ском тр жи шту. Ак тив но се 
тр гу је ак ци ја ма све га сто ти нак пред у зе ћа, док се ак ци ја ма око 
1.200 ко ти ра них пред у зе ћа ни је тр го ва ло у по сма тра ном пе ри о ду. 
Сло бод но бер зан ско тр жи ште је ре гу ли са но ин тер ним пра ви ли ма 
Бер зе и, стро го фор мал но прав но гле да но, фир ме на том тр жи шту 
ни су јав на дру штва. 
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10. Фи нан сиј ско тр жи ште је од ње го вог на стан ка до да нас до ми-
нант но ме ха ни зам пре ра спо де ле сво јин ских пра ва, а ма ње или 
го то во за не мар љи во ме ха ни зам фи нан си ра ња сек то ра пред у
зе ћа и јав ног сек то ра. Основ ни (стра те гиј ски) циљ раз во ја фи нан-
сиј ског тр жи шта је сте ње го во оспо со бља ва ње за ту ба зич ну функ-
ци ју. Ово је мо гу ће учи ни ти те мељ ном ре фор мом ре гу ла тор ног 
окви ра ко ја би омо гу ћи ла еми то ва ње хар ти ја кор по ра тив ног и јав-
ног сек то ра. У окви ру ове ре фор ме по треб на је а) ре ви зи ја ба зич-
них за ко на о хар ти ја ма од вред но сти (про це ду ра ини ци јал не јав не 
по ну де, над ле жно сти ре гу ла тор ног те ла, за шти та ин ве сти то ра и 
ин те гри те та тр жи шта), б) њи хо во ускла ђи ва ње са за ко но дав ством 
о при вред ним дру штви ма (отва ра ње и за тва ра ње пред у зе ћа, јав на 
по ну да хар ти ја) и в) по бољ ша ње под за кон ске ре гу ла ци је и ефи ка-
сно сти ре гу ла тор ног те ла (про це ду ра за шти те од ма ни пу ла ци је 
це на ма, бу џет и та ри фе). 

11. По ред За ко на о тр жи шту хар ти ја од вред но сти и дру гих 
фи нан сиј ских ин стру ме на та, ко ји је де ли мич но ускла ђен са не ким 
ди рек ти ва ма ЕУ, по треб но је те ме љ но ре кон стру и са ти За кон о 
пре у зи ма њу, ко ји у по сто је ћем ре ше њу фак тич ки су спен ду је кон-
ку рен ци ју на тр жи шту пре у зи ма ња. Основ ни смер ре ви зи је за ко на 
тре ба да бу де ускла ђи ва ње са стан дар ди ма ЕУ. Зна чај на пи та ња 
ко ја пред ста вља ју са став ни део ре гу ла ци је ове обла сти у ЕУ ни су 
об у хва ће на овим за ко ном или су не до вољ но уре ђе на (об ја вљи ва ње 
јав не по ну де, оба ве зу ју ћа јав на по ну да, кон ку рент ска јав на по ну да). 
Не ка ре ше ња су нео д ре ђе на, та ко да је њи хо ва при ме на го то во оне-
мо гу ће на (кон ку рент ска јав на по ну да, над зор). Део ових ре ше ње је 
са др жан у по сто је ћем пред ло гу из ме на за ко на о хар ти ја ма од вред-
но сти, ко ји је са чи ни ло Ми ни стар ство фи нан си ја. 

12. Упо ре до са сма њи ва њем ри зи ка, ко је би се из ве ло ре ви зи јом 
основ них за ко на, мо гу ће је, у крат ком ро ку, сма њи ва ње тро шко ва 
ко је пра те еми то ва ње но вих ин стру мен та. Ти фи скал ни и ре гу ла-
тор ни тро шко ви (про ви зи је Ко ми си је за ХОВ, цен трал ног ре ги-
стра и дру гих по ве за них ин сти ту ци ја) по ве ћа ва ју тро шко ве еми-
то ва ња ХОВ и из кор по ра тив ног и из јав ног сек то ра. Ове ме ре би, 
уз но ву ре гу ла ци ју, тре ба ло да под стак ну еми то ва ње но вих хар-
ти ја, што би во ди ло ши ре њу и про ду бља ва њу тр жи шта. Ак ти ви-
ра ње но вих из во ра тра жње на фи нан сиј ском тр жи шту из сек то ра 
ин ве сти ци о них и пен зи о них фон до ва би, у су прот ном слу ча ју, 
мо гло до ве сти до по ја ва убр за ног ра ста и јед на ко бр зог па да вред-
но сти ин дек са, ка кав је ре ги стро ван то ком 2007. го ди не. 

13. По ред ре ви зи је ба зич них за ко на по тре бан је и по се бан 
за ко ни о хи по те кар ним хар ти ја ма од вред но сти, од но сно о се кју-
ри ти за ци ји. Овим за ко ном би се омо гу ћи ло еми то ва ње ни ско-
ризич них хар ти ја од вред но сти за сно ва них на хи по те ци.
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14. Стра те шки ва жним ци љем мо же се сма тра ти и ја ча ње ре гу ла-
тор не и су пер ви зор ске функ ци је на фи нан сиј ским тр жи шти ма. 
Ну жно је ре де фи ни са ти над ле жно сти ре гу ла тор ног те ла и по ве ћа ти 
њи хо ву ствар ну спо соб ност ре гу ла ци је и над зо ра де фи ни са њем 
ње го вог ста ту са као не дво сми сле но и фак тич ки не за ви сног ре гу ла-
тор ног те ла, ка ко од Вла де, та ко и од тр жи шних уче сни ка. Ове 
ци ље ве мо гу ће је оства ри ти би ло ја ча њем по сто је ће ин сти ту ци је 
(Ко ми си је за хар ти је од вред но сти), би ло фор ми ра њем но ве ин сти-
ту ци је за над зор над свим фи нан сиј ским де лат но сти ма (бан кар ство, 
оси гу ра ње, фон до ви, фи нан сиј ско тр жи ште (кон цепт ин те гри са не 
су пер ви зи је), а има ју ћи у ви ду ис ку ства дру гих зе ма ља. Ва жан циљ 
је и ја ча ње са мо ре гу ла тор них те ла и про фе си о нал них асо ци ја ци ја 
ко је омо гу ћа ва ју по ве ћа ње тр жи шне ди сци пли не и уна пре ђе ње 
етич ких стан дар да про фе си ја, по ве ћа ње ни воа про фе си о нал них 
зна ња и ве шти на и кре и ра ње по ве ре ња ин ве сти ци о не и оп ште јав-
но сти пре ма ин сти ту ци ја ма.

ОСИ ГУ РА њЕ

15. Де лат ност оси гу ра ња је не раз ви је на у од но су на ве ћи ну 
европ ских зе ма ља. Ова оце на се по себ но од но си на област жи вот-
них оси гу ра ња. Пре ми ја по гла ви ста нов ни ка (тзв. гу сти на оси гу-
ра ња) је при бли жна европ ском ми ни му му. Ре струк ту ри ра ње сек-
то ра оси гу ра ња за по че то је ју на 2004. го ди не, им пле мен та ци јом 
но вих за кон ских овла шће ња НБС у овој де лат но сти (функ ци је 
над зо ра, нор ма тив ног ре гу ли са ња по сло ва ња, из да ва ња до зво ла за 
оба вља ње по сло ва и дру гих ви до ва су пер ви зи је). За кон ском ре гу-
ла ти вом из вр ше но је раз два ја ње де лат но сти жи вот ног и не жи вот-
ног оси гу ра ња, као и стрикт но одва ја ње оси гу ра ња од ре о си гу-
ра ња. Зна чај но је по ве ћан и нов ча ни ка пи тал ни цен зус по вр ста ма 
оси гу ра ња и омо гу ћен сло бо дан ула зак стра них ин ве сти то ра. Од 
ју на 2004. број дру шта ва за оси гу ра ње је пре по ло вљен док је број 
ре о си гу ра ва ју ћих дру шта ва остао исти. Тр жи штем оси гу ра ња 
до ми ни ра ју два оси гу ра ва ју ћа дру штва. Јед но од њих је у ве ћин-
ском дру штве ном вла сни штву. Оста ла дру штва су у при ват ном 
вла сни штву. 

16. Ре гу ла тор на ре фор ма је, у осно ви, нор ма ли зо ва ла оси гу ра ње 
имо ви не, као тра ди ци о нал ни об лик оси гу ра ња у Ср би ји. Пре о-
ста ле ак тив но сти у овој обла сти су уре ђи ва ње обла сти оба ве зног 
оси гу ра ња у са о бра ћа ју и под за кон ска ре гу ла ти ва ве за на за им пле-
мен та ци ју основ них за кон ских ака та: За ко на о оси гу ра њу, За ко на 
о до пу ни За ко на о НБС, За ко на о сте ча ју и ли кви да ци ји ба на ка и 
дру шта ва за оси гу ра ње и дру гих ре ле вант них за кон ских ака та. 
По себ но су ур гент ни про бле ми ве за ни за оба ве зе оси гу ра ва ју ћих 
дру шта ва ко ја су уве де на у сте чај и про блем га ран циј ског фон да. 
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17. На сле ђе на ду о пол ска тр жи шна струк ту ра ће се одр жа ва ти у 
окол но сти ма ка да је дру га по ве ли чи ни оси гу ра ва ју ћа ком па ни ја 
при ва ти зо ва на. Због то га је бит но у крат ком ро ку де фи ни са ти 
стра те ги ју при ва ти за ци је пр ве оси гу ра ва ју ће ком па ни је. Про цес 
ре струк ту ри ра ња ове ком па ни је је у то ку и од ње го вих ре зул та та 
за ви си из бор ме то да при ва ти за ци је ко ји ће се при ме ни ти. Уко ли ко 
по сто ји ви со ка ве ро ват но ћа да ће се вред ност ком па ни је уве ћа-
ва ти, по жељ но је при ме ни ти ме тод ини ци јал не јав не по ну де 
(ИПО). Уко ли ко се пак ис по ста ви да ће ком па ни ја сма њи ва ти 
вред ност пре по руч љи во је ре ше ње јед но крат не при ва ти за ци је 
ме то дом јав ног тен де ра.

18. По себ ну ва жност за сти ца ње по ве ре ња и раз вој до ма ћег оси-
гу ра ња има спро во ђе ње Од лу ке о на чи ну за шти те пра ва и ин те-
ре са оси гу ра ни ка, ко ри сни ка оси гу ра ња и тре ћих ли ца. 

19. По жељ не су сти му ла тив не ме ре фи скал не по ли ти ке у до ме ну 
опо ре зи ва ња при хо да гра ђа на ко је мо гу убр за ти раз вој до бро вољ-
ног пен зиј ског оси гу ра ња. По ред по ре ских по жељ но је кре и ра ти и 
дру ге под сти цај не усло ве за раз вој услу га жи вот ног оси гу ра ња. 

20. За ви сно од ба зне стра те ги је да љег раз во ја су пер ви зи је тре ба 
фор му ли са ти и стра те ги ју су пер ви зи је оси гу ра ња. Уко ли ко се не 
при хва ти ре ше ње ин те гри са не су пер ви зи је, по жељ но је фор ми-
ра ти по себ но ре гу ла тор но те ло за оси гу ра ње при На род ној бан ци 
Ср би је. Уко ли ко се при хва ти иде ја ин те гри са не су пер ви зи је тре ба 
по кре ну ти про цес по сте пе ног об је ди ња ва ња ин те гри са ње над зо ра 
оси гу ра ња у је дин стве ну ин сти ту ци ју за су пер ви зи ју не бан кар ског 
фи нан сиј ског сек то ра, а за тим и фи нан сиј ског сек то ра у це ли ни у 
окви ру НБС. 
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Пољопривреда 

1. По љо при вре да се у Ср би ји не сма тра обич ном еко ном ском 
гра ном, ка ко због спе ци фич но сти ове про из вод ње та ко и због тра-
ди ци је и ве ли ких оче ки ва ња ко ја се уз њу ве зу ју. У свим оп штин-
ским и ре ги о нал ним стра те ги ја ма по љо при вре да је пре по зна та као 
је дан од основ них стра те шких пра ва ца раз во ја, а ве ли ки део ста-
нов ни штва, ка ко ру рал ног та ко и ур ба ног, у њој ви ди нај ве ћу раз-
вој ну шан су Ср би је. По љо при вре да је сте еко ном ска гра на ко ја 
мо же да про из ве де ви ше бо гат ства не го што то чи ни са да и на тај 
на чин до при не се раз во ју зе мље. Она та ко ђе мо же да пред ста вља 
крат ко роч ни пу фер за олак ша ва ње тран зи ци о них про це са, али не 
мо же да на ста ви да за по шља ва број љу ди ко ји је тре нут но у њој 
упо слен, а да бу де кон ку рент на у окру же њу ко јем Ср би ја те жи 
кроз ин те гра циј ске про це се. Су коб уло ге по љо при вре де у еко ном-
ском раз во ју и ње на со ци јал на ком по нен та је оно што је ка рак те-
ри са ло про те кли пе ри од. Про ме не у по љо при вре ди се де ша ва ју, 
исти на спо ро, и пре као од го вор на тр жи шне про це се а не као ја сна 
Вла ди на стра те ги ја за раз вој сек то ра, док су ин сти ту ци о нал не и 
за ко но дав не ре фор ме за по че те али не и окон ча не. Може се уочи ти 
не ко ли ко ја сних ка рак те ри сти ка и трен до ва у прет ход них осам 
го ди на: 

2. Про ме на вла снич ке струк ту ре и укруп ња ва ње по се да. 
Иако при ва ти за ци ја це ло куп ног сек то ра ни је за вр ше на, јер од ре-
ђе ни број ком би на та још ни је при ва ти зо ван, а нај ве ћи број „ста-
рих за дру га” не ма ре шен ста тус, не го још увек по слу ју по прин-
ци пи ма дру штве ног ка пи та ла у ко ме за по сле ни упра вља ју за дру-
гом, мо же се ре ћи да се овај про цес ипак при во ди кра ју. За ко ном 
о по љо при вред ном зе мљи шту је од лу че но да при ва ти за ци ја 
др жав ног зе мљи шта са че ка ре сти ту ци ју а да се, у ме ђу вре ме ну, 
зе мљи ште кроз ли ци та ци ју из да је нај бо љем по ну ђа чу. За раз ли ку 
од прет ход ног за кон ског ре ше ња, овог пу та за ку пац пла ћа на док-
на ду, а но ви на је да за ку пац мо же би ти и фи зич ко ли це. Та ко ђе, 
За ко ном је пре пу ште но оп шти на ма да при пре ме про грам ко ри-
шће ња др жав ног зе мљи шта и као и да ор га ни зу ју ли ци та ци је. 
На жа лост, оп шти не у до бром де лу слу ча је ва ни су има ле ка па ци-
те та ни ти во ље да спро ве ду за кон ско ре ше ње, као што ни Ми ни-
стар ство по љо при вре де, као над ле жно над га здо ва њем др жав ним 
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зе мљи штем, ни је по штова ло За кон у де лу пре у зи ма ња ак тив ни је 
уло ге у слу  ча је ви ма не по што ва ња За ко на од стра не оп шти на. Ипак, 
спро во ђе ње За ко на о при ва ти за ци ји и За ко на о по љо при вред ном 
зе мљи шту, иако пра ће но ве ли ким про бле ми ма, до ве ло је до си ту а-
ци је да ве ли ки део зе мљи шта и ре сур са са да ко ри сте при ват ни 
про из во ђа чи ко ји су у ста њу да оства ре ве ћи про фит. 

3. Не ста бил ност аграр не по ли ти ке. Мо гу се иден ти фи ко ва ти 
три фа зе у про те клих осам го ди на у аграр ној по ли ти ци. Пр ва, 
(2001–2003) ори јен ти са на ка це нов ној по др шци за од ре ђе не кул-
ту ре (со ја, сун цо крет, ше ћер не ре па, пше ни ца) и од су ство дру гих 
ме ра аграр не по ли ти ке. Дру га (2004–2006) у ко јој се уки да ју 
це нов не по др шке и пре ла зи се на по др шку ин ве сти ци ја ма и ру рал-
ном раз во ју и тре ћа (2007–2008), ка рак те ри стич на по ус по ста-
вља њу пла ћа ња по по вр ши ни и гр лу сто ке и до но ше њу број них ad 
hoc не тр жи шних ме ра. Ова ква не пред ви ди вост по ли ти ке је сма-
њи ла мо гу ћ  ност ду го роч ног пла ни ра ња ко је је ре зул то ва ло сма ње-
њем ин ве сти ци ја у сек то ру и не тр жи шног пре ли ва ња до би ти 
из ме ђу уче сни ка у тр жи шном лан цу. 

4. Спо ро при ла го ђа ва ње стан дар ди ма без бед но сти хра не. 
Не до но ше ње За ко на о без бед но сти хра не и ни за пра те ћих за ко на, 
као и не ус по ста ва ља ње ефи ка сних ин сти ту ци ја за њи хо во спро во-
ђе ње је је дан од нај ве ћих не у спе ха кре а то ра аграр не по ли ти ке у 
прет ход ном пе ри о ду. Скуп и не е фи ка сан си стем се одр жа ва због 
не спрем но сти вла ди них ин сти ту ци ја за ре фор му у овом сек то ру, 
ко ји пред ста вља је дан од нај зна чај ни јих про бле ма при ли ком ин те-
гра ци ја у ЕУ и СТО и у ве ли кој ме ри мо же да успо ри ове про це се.

 
5. Спор раз вој ин сти ту ци ја по др шке и за ко но дав ног окви ра. 

Ди рек ци ја за роб не ре зер ве ни је ре фор ми са на, а Са ве то дав на слу-
жба и во до при вред не ор га ни за ци је још по слу ју као дру штве на 
пред у зе ћа. Та ко ђе, не ус по ста вље на На ци о нал на ла бо ра то ри ја, као 
и не спро ве де на ре фор ма на уч них ин сти ту ци ја по др шке по љо при-
вре ди су не ки од не за вр ше них по сло ва у ус по ста вља њу ин си ту ци-
о нал ног окви ра за раз вој по љо при вре де. Та ко ђе, за дру жни са ве зи, 
При вред на ко мо ра и стру ков не ор га ни за ци је пред ста вља ју ве ли ке 
пре пре ке ре фор ма ма у сек то ру. С дру ге стра не, не ко ли ко зна чај-
них ин сти ту ци ја је ус по ста вље но у овом пе ри о ду као што су: 
упра ве за ве те ри ну, за шти ту би ља, во де и шу ме, ре ги стар по љо-
при вред них га здин ста ва и Се кре та ри јат за по љо при вре ду по кра-
ји не Вој во ди не. Та ко ђе је усво је но не ко ли ко бит них за ко на, по пут 
За ко на о по љо при вред ном зе мљи шту, За ко на о шу ма ма, За ко на о 
за шти ти би ља, ко ји су да ли основ за спро во ђе ње ре фор ми.

6. За по чет раз вој тр жи та кре ди та и тр жи та зе мљи шта. Без 
раз ви је ног тр жи шта кре ди та и тр жи шта зе мљи шта не мо же се 
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за ми сли ти успе шна по љо при вре да. Ре фор ма бан кар ског сек то ра, 
ус по ста вље ње ре ги стра по љо при вред ни ка уз оба ве зу отва ра ња 
ра чу на у бан ци, ме ре ми ни старства за по спе ши ва ње раз во ја тр жи-
шта кре ди та и сл. до при не ле су сма ње њу спе ци фич них ри зи ка 
ве за них за кре ди тира ње по љо при вред ни ка. За хва љу ју ћи ово ме 
бан ке све ви ше сво је тр жи ште про на ла зе ме ђу по љо при вред ни-
ци ма, што отва ра мо гућ ност за раз вој тр жи та зе мљи шта, ка ко 
тр жи шта за ку па, та ко и про да је. Та ко ђе је сма ње на роб на раз ме на 
кроз бар тер аран жма не у ко ји ма се ка ма та ве о ма не тран спа рент но 
из ра жа ва. 

7. Сма ње ње уче шће по љо при вре де у БДП. Кон стан тан тренд 
сма ње ња уче шћа по љо при вре де у БДП ни је усло вљен па дом вред-
но сти по љо при вред не про из вод ње (ВПП) не го раз во јем оста лих 
сек то ра. Та ко је 2001. укуп на ВПП из но си ла 135,08 ми ли јар ди 
ди на ра (у стал ним це на ма 2002) што је чи ни ло 15,7% уче шћа у 
БДП, а 2006 го ди не оства ре на је ВПП од 137,8 ми ли јар ди што је 
чи ни ло 10,7% од БДП. 

8. Зна чај но по ве ћа ње вред но сти из во за. Отва ра ње тр жи шта 
ЕУ за по љо при вред но-пре храм бе не про из во де из Ср би је (Autono-
mous Trade Preferences из 2000. го ди не) али и це ле мре же би ла те-
рал них тр го вин ских спо ра зу ма са зе мља ма ре ги о на (да нас оли че-
ној у ЦЕФ ТА спо ра зу му) ства ра ју усло ве за тран сфор ма ци ју Ср би је 
у зе мљу не то-из во зни ка хра не. Она то по пр ви пут по ста је 2005. 
го ди не са су фи ци том од око УСД 255 ми ли о на. Ви со ка до ма ћа 
за шти та, по нов но ус по ста вља ње по ки да них тр го вин ских ве за, 
из во зне суб вен ци је, али и број не ком па ра тив не пред но сти, до во де 
до да љег ра ста спољ но тр го вин ског су фи ци та у овој обла сти ко ји 
2007. го ди не из но си пре ко УСД 600 ми ли о на.

9. По сте пе но отва ра ње тр жи шта. Упр кос ли бе ра ли за ци ји из 
2001. го ди не, по љо при вре да Ср би је још увек има нај ви шу ца рин-
ску за шти ту у ре ги о ну (про сеч ни та риф ни екви ва лент из но си око 
21%). Пре го во ри ма у окви ру СТО и ССП овај ни во за шти те ће 
би ти фа зно сма њи ван (ССП у ро ку од 6 го ди на до ни воа од 3,1% 
про сеч ног та риф ног екви ва лен та). Ме ђу тим, го то во пу но де се-
тле ће са ви со ком за шти том, ко ја је пре све га ре зул тат ак тив ног 
ло би ра ња, оне мо гу ћи ла је да се у пот пу но сти са гле да ју ни вои кон-
ку рент но сти до ма ћих про из во да. 

10. Не из гра ђе ни мо дер ни тр жи шни лан ци ко ји ра де у ле гал
ној зо ни. Два су основ на иза зо ва у ус по ста вља њу тр жи шних 
ла на ца. Пр ви иза зов је – ка ко укљу чи ти ма ле про из во ђа че у мо де-
ран тр жи шни ла нац јер су у ве ли кој ме ри не кон ку рент ни, ра де 
не фор мал ним ка на ли ма и њи хов тро шак ус по ста вља ња стан-
дар да је ве ли ки. Дру го – ка ко по ве ћа ти кон ку рент ност на ни воу 
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пре радних ка па ци те та ко ји ће би ти у ста њу да по ве ћа ју по тро шњу 
кроз про на ла же ње но вих тр жи шта. Очи глед на је ве ли ка кон ку рен-
ци ја на ни воу при мар не про из вод ње, а ни зак ни во кон ку рен ци је на 
ни воу пре ра де, што је пр вен стве но усло вље но ма лом атрак тив но-
шћу под руч ја за ин ве сти ра ње услед не ис пу ња ва ња из во зних стан-
дар да ЕУ за ве ли ку гру пу про из во да, не пред ви дљи во шћу по ли ти ке 
по др шке, не из гра ђе но шћу ин сти ту ци ја, не по зна ва њем ствар не кон-
ку рент но сти услед ви со ке ца рин ске за шти те и сл. 

11. Пред кре а то ре аграр не по ли ти ке се по ста вља ју број ни иза-
зо ви ко је тре ба ре ши ти. Ре струк ту ри ра ње се мо же од ло жи ти, 
ме ђу тим што ду же тра је од ла га ње, то ће ма ње би ти стра них ула-
га ња, а ве ћа еко ном ска це на од у пи ра ња је не из бе жна. Нај ва жни је 
ак тив но сти ко је тре ба пред у зе ти се мо гу гру пи са ти у не ко ли ко 
гру па: 

12. За вр ше так тран зи ци о них про це са дру штве ног вла сни
штва ка при ват ном или др жав ном. За вршeт ком при ва ти за ци је 
дру штве ног ка пи та ла у по љо при вре ди и до но ше њем За ко на о 
по љо при вред ним за дру га ма, од ко га се оче ку је да ре ши пи та ње 
имо ви не и упра вља ње „ста рим за дру га ма”, омо гу ћи ће се ало ка ци ја 
ре сур са ка они ма ко ји ће има ти ин те рес да ула жу у уна пре ђе ње 
по љо при вред не про из вод ње. У исто вре ме по љо при вред но зе мљи-
ште, као је дан од нај ве ћих ре сур са ко је др жа ва по се ду је, по треб но 
је вра ти ти вла сни ци ма кроз про цес ре сти ту ци је, а пре о ста ло 
др жав но зе мљи ште ало ци ра ти они ма ко ји су у ста њу да од ње га 
из ву ку нај ве ћи при нос. Док про цес ре сти ту ци је не бу де за вр шен, 
зе мљи ште би тре ба ло да ва ти у за куп пу тем ли ци та ци ја нај бо љим 
по ну ђа чи ма, а у ка сни јим фа за ма про да ва ти аук циј ским над ме та-
њем уз по што ва ње пра ва пр вен ства за ку па/про да је де фи ни са них 
ва же ћим За ко ном о по љо при вред ном зе мљи шту (пра во пла ћа ња 
нај ве ће по ну ђе не це не за: има о це за лив них си сте ма и ду го роч них 
за са да на ли ци ти ра ном зе мљи шту, вла сни ке гра нич них пар це ла и 
ре ги стро ва них по љо при вред ни ка). 

13. кре и ра ње аграр не по ли ти ке усме ре не у прав цу раз во ја 
тр жи та, по ве ћа ња кон ку рент но сти и без бед но сти хра не. Кључ ни 
пред у слов уна пре ђе ња по љо при вре де мо ра би ти спро во ђе ње кон-
зи стент не и пред ви ди ве аграр не по ли ти ке де фи ни са не усво је ним 
стра те шким до ку мен ти ма. До но ше њем За ко на о по љо при вре ди и 
ру рал ном раз во ју тре ба до дат но пре ци зи ра ти об ли ке по др шке 
по љо при вре ди, али и пре ци зно де фи ни са ти ко ри сни ке по је ди них 
ме ра. Аграр на по ли ти ка зе мље тре ба за основ ни циљ да има уна-
пре ђе ње кон ку рент но сти про из вод ње, без бед но сти хра не и по ве-
ћа ња уде ла сред ста ва у аграр ном бу џе ту на ме ње них ру рал ном раз-
во ју. То зна чи да сред ства аграр ног бу џе та тре ба ко ри сти ти за 
по др шку ин ве сти ци ја ма, ка ко у опре му та ко и у зна ње, као и за 
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из град њу ру рал не ин фра струк ту ре у ци љу уна пре ђе ња кон ку рент-
но сти али и про мо ци је ру рал них обла сти у сре ди не атрак тив не за 
жи вот и рад. За ко но дав на ак тив ност тре ба да бу де усме ре на на 
по сти за ње ком па ти бил но сти са acquis communitarie ЕУ, СПС и 
ТБТ спо ра зу ми ма уну тар СТО али и ка ства ра њу усло ва за ин сти-
ту ци о нал не про ме не до ма ћег агро е ко ном ског си сте ма са ци љем 
ње го ве успе шне ин те гра ци је у ЕУ (ЦАП). У том сми слу је нео п-
ход но што пре до не ти За кон о без бед но сти хра не ко јим ће се, уз 
што ни же тро шко ве, обез бе ди ти да хра на про из ве де на у Ср би ји 
за до во ља ва по тре бе по тро ша ча у по гле ду си гур но сти и ква ли те та. 

Ли бе ра ли за ци ја за тво ре ног до ма ћег тр жи шта омо гу ћи ће 
тр жи шну ало ка ци ју зе мљи шта и оста лих ре сур са и ти ме уна-
пре ди ти кон ку рент ност и обез бе ди ти ин ве сти ци је. Има ју ћи у 
ви ду про стор ну и ку пов ну огра ни че ност до ма ћег тр жи шта, 
по кре тач раз во ја тре ба да бу де по ве ћа ње тра жње кроз по ве ћа ње 
из во за, али сти му ли са но уна пре ђе њем кон ку рент но сти и 
ме ра ма у скла ду са прин ци пи ма СТО. По ред тра ди ци о нал них 
из во зних про из во да (во ће, по вр ће, ше ћер…), по тен ци ја ли ле же 
у ор ган ским и ин те грал ним, као и про из во ди ма за шти ће ног 
ге о граф ског по ре кла, уз услов прет ход ног за кон ског уре ђе ња 
ових про из вод њи (иако по сто је за ко ни ко ји де фи ни шу ове обла-
сти, ну жно је уна пре ди ти их).

Раз вој фи нан сиј ског тр жи шта и тр жи шта ру рал них кре ди та, као 
и из град ња функ ци о нал ног тр жи шта зе мљи шта (ка ко по пи та њу 
ку по ви не, та ко и рен ти ра ња) мо ра би ти основ раз во ја по љо при-
вре де, па је ну жно да се др жа ва по за ба ви свим пре пре ка ма на том 
пу ту (пра во вла сни штва над зе мљи штем, по што ва ње уго во ра, 
из град ња си сте ма оси гу ра ња у по љо при вре ди, из град ња си сте ма 
скла ди шни ца итд.). Уна пре ђе ње по сто је ћег тр жи шног ин фор ма-
ци о ног си сте ма у по љо при вре ди (СТИПС), ко ји ће про из во ђа чи ма 
пру жа ти пра во вре ме ин фор ма ци је о це на ма и кре та њи ма на до ма-
ћем и ме ђу на род ном тр жи шту тре ба да омо гу ћи раз вој тр жи шних 
ла на ца у по љо при вре ди. Удру жи ва ње по љо при вред ни ка је нај бо љи 
на чин за шти те за јед нич ких ин те ре са на обе стра не тр жи шта, па 
под сти ца ји асо ци ја ци ја ма, за дру га ма, ко мо ра ма и дру гим фор ма ма 
удру жи ва ња тре ба да бу ду пру же ни ства ра њем за кон ског окви ра, 
али и фи нан сиј ским под сти ца ји ма за ко лек тив не ак тив но сти. Иако 
аграр на по ли ти ка не тре ба да бу де со ци јал но, већ раз вој но ори јен-
ти са на, по треб но је пре по зна ти осе тљи ве гру пе по љо при вред ни ка 
ко ји сво јим фи зич ким спо соб но сти ма или због то га што ра де у 
под руч ји ма ма ње по год ним за по љо при вред ну про из вод њу не 
мо гу да бу ду кон ку рент ни и кроз ме ре аграр не по ли ти ке омо гу-
ћи ти им да до при но се ру рал ном раз во ју.

14. Раз вој ин сти ту ци ја по др шке. Ну жно је убр за ти за по че ту 
ре фор му ин сти ту ци ја, јер пред сто је ћи иза зо ви при кљу че ња ЕУ и 
мо гућ ност ко ри шће ња фон до ва ЕУ на ме ње них ру рал ном раз во ју 
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тра же но ве и/или мно го ефи ка сни је ин сти ту ци је. У исто вре ме, све 
ве ћи зах те ви за без бед но шћу хра не, ка ко од стра не до ма ћих по тро-
ша ча, та ко и при ли ком из во за, тра же ин сти ту ци је ко је ће на ефи-
ка сан на чин мо ћи да то га ран ту ју. Та ко ђе, по љо при вред ни ци ма су, 
за њи хов раз вој, по треб не и ин сти ту ци је ко је су у ста њу да до но се, 
спро во де и кон тро ли шу по ли ти ку на ефи ка сан на чин. Пр вен-
стве ни циљ тре ба да бу де ја ча ње ка па ци те та са мог Ми ни стар ства 
по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де, али и из два ја ње ње го-
вих по је ди них функ ци ја и њи хо во де ле ги ра ње не за ви сним те ли ма 
(на при мер, тран сфор ми са ње и ја ча ње Сек то ра за аграр ну им пле-
мен та ци ју у не за ви сну Аген ци ју за пла ћа ње ра ди при хва та нов ча-
них сред ста ва ЕУ на ме ње них по љо при вре ди и њи хо вог тран сфе ра 
до крај њих ко ри сни ка). Но во о сно ва на Аген ци ја тре ба да пре у зме 
и функ ци ју ста би ли за то ра по љо при вред ног тр жи шта од Ди рек-
ци је за роб не ре зер ве ко ју тре ба ре фор ми са ти у прав цу об на вља ња 
за ли ха за пре храм бе ну си гур ност у слу ча ју ван ред них окол но сти, 
као и уво ђе њем тран спа рент но сти у ра ду. Спро во ђе ње ЕУ-ком па-
ти бил не аграр не по ли ти ке би ће олак ша но уво ђе њем спе ци фич них 
ад ми ни стра тив них си сте ма (Land Parcel Identification System – LPIS 
и Integrated Agricultural Control System – IACS). Без бед ност хра не 
мо ра би ти по др жа на осни ва њем и ста вља њем у функ ци ју На ци-
нал не ла бо ра то ри је за кон тро лу хра не. 

Нео п ход но је да по љо при вред на струч на слу жба пре тр пи сво-
јин ску тран сфор ма ци ју кроз уки да ње тре нут ног дру штве ног вла-
сни штва и омо гу ћа ва ње да њо ме упра вља ју они ко ји ће би ти за ин-
те ре со ва ни за њен раз вој. Она ће у пред сто је ћем пе ри о ду, по ред 
сво јих по сто је ћих, до би ти не ко ли ко но вих функ ци ја као што су 
спро во ђа ње си сте ма еко ном ско-ра чу но вод стве них по ка за те ља 
по љо при вред не про из вод ње по мо де лу ЕУ (Farm Accountacy Data 
Network), при пре ма по слов них пла но ва за прет при ступ не фон-
до ве и сл. Струч на слу жба и са да не од го ва ра по сто је ћим за да ци ма, 
а без озбиљ не ре фор ме ње ног функ ци о ни са ња не ће мо ћи да од го-
во ри но вим иза зо ви ма.

По себ ну област ра да тре ба да пред ста вља ре фор ма обра зо ва ња 
и на уч них ин сти ту ци ја у по љо при вре ди, са на гла ском на ЦАП ЕУ, 
фарм ме наџ мент, са вре ме не тех ни ке про из вод ње, пре ра де и пла-
сма на хра не, тр жи шна кре та ња у по љо при вре ди, „но ве” аспек те 
по љо при вре де (ру рал ни раз вој, мул ти функ ци о нал ност, жи вот на 
сре ди на…). Ме ђу тим, пре то га је по треб но ре ши ти ста тус на уч них 
ин сти ту та ко ји су сво јим прав ним ста ту сом на уч ни инс ти ту ти, а 
по функ ци ји се мен ске ком па ни је. За то је по треб но фор ми ра ти 
је дан др жав ни на уч ни ин сти тут, а оста ле при ва ти зо ва ти.



53

Инфраструктура

ЕНЕР ГЕ ТИ кА

1. Елек тро е нер гет ски си стем Ср би је је од 2000. го ди не про шао 
кроз те ме љи ту ре ха би ли та ци ју и оспо со бља ва ње го то во свих 
по сто је ћих про из вод них и пре но сних по го на. Нај ве ћи део ин ве-
сти ци ја ко ји ма је оства ре на та ре ха би ли та ци ја фи нан си ра на је 
до на тор ским сред стви ма. Та ко ђе, до шло је до те ме љи те про ме не 
по ли ти ке це на, та ко да је це на елек трич не енер ги је ви ше стру ко 
уве ћа на, а уве де на је и ра сту ћа блок та ри фа, што је до ве ло до по зи-
тив них ефе ка та на упра вља ње тра жњом за елек трич ном енер ги-
јом. За по че ло се са уво ђе њем ре ги о нал ног тр жи шта елек трич не 
енер ги је, ка ко би се по спе ши ла раз ме на из ме ђу елек тро при вре да 
на под руч ју ју го и сточ не Евро пе. 

 
2. До стиг ну та це на елек трич не енер ги је је већ при лич но ви со ка 

па се по ста вља пи та ње да ље по ли ти ке це на. На и ме, иако се још 
увек за о ста је за це на ма у не ким зе мља ма у окру же њу, уко ли ко 
елек тро при вре да са ова квом це ном не мо же да по кри је сво је про-
сеч не тро шко ве, он да је очи глед но да се ра ди о ни ској про из вод ној 
ефи ка сно сти. Но во по ве ћа ње це не, ко је се стал но раз ма тра, ка ко 
би се по кри ли про сеч ни тро шко ве, ни ка ко не пред ста вља под сти-
цај за њи хо ву кон тро лу, од но сно ума ње ње. У том сми слу тре ба 
раз мо три ти мо гућ ност за што хит ни је уво ђе ње еко ном ске ре гу ла-
ци је за сно ва не на под сти ца ји ма (ти па RPI-X), ка ко би се ство ри ли 
под сти ца ји за кон тро лу, од но сно ума ње ње тро шко ва по сло ва ња 
елек тро е нер гет ских пред у зе ћа. 

3. За по чет је про цес вер ти кал не се па ра ци је елек тро е нер гет-
ског си сте ма, и то та ко што је фор ми ра но по себ но јав но пред у-
зе ће за пре нос елек трич не енер ги је, док је про из вод ња и ди стри-
бу ци ја елек трич не енер ги је ало ци ра на у јав но пред у зе ће „Елек-
тро при вре да Ср би је”, ко је у свом са ста ву има је да на ест за ви сних 
пред у зе ћа. Пред у зе ће за про из вод њу об у хва та све про из вод не 
ка па ци те те, укљу чу ју ћи и руд ни ке угља са по вр шин ском екс-
пло а та ци јом ко ји снаб де ва ју елек тра не. На ве де на пред у зе ћа још 
увек об у хва та ју ве ли ки број по моћ них де лат но сти, та ко да их 
ка рак те ри ше не е фи ка сност оба вља ња основ не де лат но сти и 
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по при ли чан ви шак за по сле них, што се од ра жа ва на про сеч не 
тро шко ве. 

4. Не по сто је ја сни пла но ви за при ва ти за ци ју елек тро е нер гет-
ског си сте ма, ка ко са ста но ви шта об у хва та при ва ти за ци је (шта ће 
би ти при ва ти зо ва но), та ко и са ста но ви шта ме то да и ди на ми ке 
при ва ти за ци је (ка ко ће и ка да би ти при ва ти зо ва но), као и од го ва-
ра ју ћег прет при ва ти за ци о ног ре струк ту ри ра ра ња. Иде ја о бесплат-
ној по де ли ак ци ја јав них пред у зе ћа ко ја се по ја ви ла у то ку про шле 
го ди не ни је де таљ но обра зло же на, ни ти раз ра ђе на.

5. Ре ха би ли та ци ја елек тро е нер гет ског си сте ма је до ве ла до по ве-
ћа ња ње го вог ефек тив ног ка па ци те та, али је раст тра жње узро ко ван 
опо рав ком при вре де и при вред ним ра стом то ком по след ње де це-
ни је до вео до не до стат ка рас по ло жи вог ка па ци те та. Сто га се отва ра 
пи та ње по тре бе из град ње но вих про из вод них ка па ци те та (у све тлу 
пи та ња соп стве на про из вод ња или снаб де ва ње из уво за), пре све га 
елек тра не „Ко лу ба ра Б”, али и ка па ци те та ТЕНТ 3, од но сно пи та ње 
на чи на фи нан си ра ње ова кве ин ве сти ци је. Од го вор на ово пи та ње 
не ми нов но има им пли ка ци је на ор га ни за ци о ну и упра вљач ку струк-
ту ру елек тро е нер гет ског си сте ма. Уко ли ко се ова ин ве сти ци ја 
фи нан си ра зај мо ви ма ко ји би па ли на те рет јав ног пред у зе ћа, ни шта 
се не би про ме ни ло у по сто је ћој ор га ни за ци ји елек тро е нер гет ског 
си сте ма. Уко ли ко би се до де ли ла кон це си ја, па би ову ин ве сти ци ју 
фи нан си рао при ват ни ка пи тал кон це си о на ра, ти ме би се de facto 
за по че ло са хо ри зон тал ном се па ра ци јом про из вод ње и отво ри ло би 
се пи та ње је дин стве не (уни форм не) це не елек трич не енер ги је на 
пра гу пре но са, од но сно це не по ко јој се елек трич на енер ги ја про да је 
пред у зе ћу за пре нос елек трич не енер ги је. 

6. Руд ни ци угља са под зем ном екс пло а та ци јом су из дво је ни у 
по себ но јав но пред у зе ће. Има ју ћи у ви ду ква ли тет по ну ђе ног угља, 
као и ви со ке тро шко ве ње го ве екс пло а та ци је, уво зни угаљ за 
по тро ша че пред ста вља еко но мич ни ју оп ци ју, та ко да се не мо же 
оче ки ва ти да ово пред у зе ће бу де одр жи во она кво ка кво је у овом 
тре нут ку. Ве ро ват но да је је ди на раз бо ри та оп ци ја при ва ти за ци ја 
овог пред у зе ћа (стра те ги ја по сто ји, Вла да ју је усво ји ла 2007. 
го ди не). При ват ни вла сник ће би ти у по зи ци ји да те ме љи то 
ре струк ту ри ра ову гра ну, што ве ро ват но зна чи га ше ње од ре ђе ног 
бро ја руд ни ка угља и ал тер на тив ну упо тре бу њи хо ве имо ви не. 

7. Нафт на ин ду стри ја је још увек вер ти кал но ин те гри са ни 
мо но пол (НИС), ко ји об је ди њу је про из вод њу (екс пло а та ци ју соп-
стве них на ла зи шта) си ро ве наф те, ње ну пре ра ду, од но сно про из-
вод њу наф ти них де ри ва та, као и ди стри бу тив ну мре жу, од но сно 
ма ло про да ју наф ти них де ри ва та. Уред бом Вла де Ср би је је још од 
2001. го ди не за бра њен увоз наф ти них де ри ва та, та ко да је це ло-
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куп на по ну да го ри ва за сно ва на на си ро вој наф ти пре ра ђе ној у 
ра фи не ри ја ма НИС-а (из у зе так чи не они де ри ва ти ко ји из тех нич-
ких раз ло га не мо гу да се про из ве ду у на ве де ним ра фи не ри ја ма). У 
ма ло про да ји наф те не по сто ји мо но пол, бу ду ћи да по сто ји ве ли ки 
број пред у зе ћа (не ка од њих у стра ном вла сни штву) ко ја су укљу-
че на у ову де лат ност, али сва она мо ра ју де ри ва те да ку пу ју ис кљу-
чи во од НИС-а. 

8. Це ну наф ти них де ри ва та ди рект но ре гу ли ше из вр шна власт 
(Вла да Ср би је, од но сно Ми ни стар ство ру дар ства и енер ге ти ке) и 
то на осно ву про сеч не це не си ро ве наф те. Упра во је про сеч на це на 
си ро ве наф те је ди на ва ри ја бил на ве ли чи на при фор ми ра њу це не, 
бу ду ћи да су це не свих оста лих ком по нен ти фик сне и ис ка за не по 
фи зич кој је ди ни ци ме ре (ба ре лу, од но сно то ни), укљу чу ју ћи и тро-
шко ве ра фи не риј ске пре ра де и тро шко ве уво за. На да ље, тр го вин-
ска мар жа је огра ни че на и то огра ни че ње је спе ци фи ко ва но пре ма 
фи зич кој је ди ни ци ме ре. Бу ду ћи да су сви на ве де ни па ра ме три 
де фи ни са ни уред бом Вла де, про ме ном уред бе мо гу се и они про-
ме ни ти, што до во ди до не из ве сно сти у по гле ду усло ва по сло ва ња 
свих игра ча на тр жи шту ма ло про да је наф ти них де ри ва та, а НИС 
се мо же узда ти да ће при ти ском на Вла ду, евен ту ал но по ве ћа ње 
сво јих тро шко ва да пре ва ли на по тро ша че, што зна чи да не ма под-
сти цај за кон тро лу тро шко ва. Раст це на си ро ве наф те отва ра и 
пи та ње ак ци зне по ли ти ке, од но сно да ли це ло ку пан раст це на 
си ро ве наф те тре ба пре ва ли ти на по тро ша че, ма да се о ово ме до сад 
ни је во ди ла јав на рас пра ва. 

9. По чет ком 2008. го ди не скло пљен је све о бу хват ни ме ђу др-
жав ни спо ра зум Ср би је и Ру си је ко јим ће 49% ка пи та ла НИС у 
по сто је ћем об ли ку, са по сто је ћом струк ту ром гра не, би ти про дат 
ру ском др жав ном пред у зе ћу „Га спром њефт”. Про дај на це на из но-
си ла је 400 ми ли о на ЕУР, а спо ра зу мом се пред ви ђа да ку пац у то ку 
сле де ћих пет го ди на ин ве сти ра још 500 ми ли о на ЕУР. Усло ви спо-
ра зу ма ни су до би је ни на тран спа рен тан на чин, на при мер, пу тем 
аук ци је или тен де ра, а ра ди се о оквир ном спо ра зу му ко ји не де фи-
ни ше све де та ље ове тран сак ци је. Мо же се оце ни ти да је овај спо-
ра зум имао и зна чај ну спољ но по ли тич ку ком по нен ту, ве за но за 
ру ску по др шку Ср би ји у по гле ду Ко со ва. Спо ра зум још увек ни је 
ра ти фи ко ва ла На род на скуп шти на.

10. Снаб де ва ње га сом, осим ди стри бу ци је га са ни ског при ти ска 
ко ја спа да у ко му нал не де лат но сти, у над ле жно сти је јав ног пред у-
зе ћа „Ср би ја гас”. У тех нич ком сми слу, нај ве ћи про блем снаб де ва ња 
га сом је ре дов ност ис по ру ке, што се мо же ре ши ти за вр шет ком 
из град ње и пу шта њем у по гон скла ди шта га са „Ба нат ски двор”. 
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11. Да ље пер спек ти ве де лат но сти снаб де ва ња га сом за ви се од 
про јек та „Ју жни ток” и ње го ве ре а ли за ци је. Иако је пот пи сан ме ђу-
др жав ни спо ра зум, на том пла ну још увек по сто је мно ге не до у-
ми це. 

12. Аген ци ја за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је је не за ви сно 
ре гу ла тор но те ло, осно ва но 2005. го ди не са ши ро ким над ле жно-
сти ма у це ло куп ном енер гет ском сек то ру (елек тро е нер ге ти ка, 
нафт на ин ду стри ја, гас и да љин ско гре ја ње). Од ре ђе ни део тих 
над ле жно сти (кон тро ла це на, на при мер) се не вр ши, бу ду ћи да 
Вла да још увек до но си од лу ке о це ни наф ти них де ри ва та и це ни 
стру је. Вла да то чи ни на ad hoc осно ва ма, во де ћи ра чу на о еле мен-
ти ма ко ји ни су од при о ри тет не ва жно сти за енер гет ски сек тор 
(по ли тич ки еле мен ти, ма кро е ко ном ска ста бил ност итд), па се 
сто га знат но уве ћа ва ре гу ла тор ни ри зик са ко јим се су о ча ва ју 
пред у зе ћа у овој гра ни. При то ме се по ка за ло да ри зик ни је рав но-
мер но рас по ре ђен, од но сно да се мо же оче ки ва ти да ће ве ли ка, 
јав на пред у зе ћа би ти у при ли ци да ре гу ла тор ни ри зик пре не су на 
оста ле уче сни ке на тр жи шту. 

СА О БРА ЋАЈ

13. Пут на мре жа и друм ски са о бра ћај за бе ле жи ли су, по чев од 
2001. го ди не, ве ли ке по ду хва те на пла ну ре ха би ли та ци је пут не 
мре же, те шко оште ће не нео д го ва ра ју ћим одр жа ва њем то ком 1990–
тих го ди на. Од ре ђе ни део ре ха би ли та ци је фи нан си ран је до на ци-
ја ма, али је већи део фи нан си ран  ме ђу на род ним зај мо ви ма.

14. Си стем фи нан си ра ња је не ко ли ко пу та ме њан, а тре нут но се 
при ме њу је си стем фи нан си ра ња за сно ван на то ме да 10% ак ци зе 
на теч на го ри ва од ла зи на одр жав ање пу те ва, док се за ту на ме ну 
из два ја це ло ку пан из нос на кна де за одр жа ва ње пу те ва ко ји се 
пла ћа при ли ком ре ги стра ци је во зи ла и из но си це ло ку пан из нос 
пу та ри не. Сред ства се сли ва ју у јав но пред у зе ће за одр жа ва ње 
пу те ва „Пу те ви Ср би је”, ко је је над ле жно за одр жа ва ње, раз вој и 
упра вља ње пу те ви ма I и II ре да. 

15. Из нос де ла ак ци зе на теч на го ри ва ко ји тре ба да се усме ри у 
пут ну при вре ду је сте кон тро верз но пи та ње, ко је је би ло пред мет 
по ли тич ких рас пра ва, па и су ко ба то ком пре ђа шњег пе ри о да. 
Та ко ђе је отво ре но пи та ње да ли фи нан си ра ње пут не при вре де 
тре ба да се оба вља пре ко „пут ног фон да” пот пу но не за ви сно од 
бу џе та, или тран сфе ри тре ба да иду пре ко бу џе та. Шта ви ше, мо же 
се по ста ви ти и пи та ње да ли при хо ди од пу та ри не на ауто пу ту 
тре ба да се ко ри сте за по тре бе це ло куп не пут не мре же (по сто је ће 
ре ше ње), или тре ба да бу ду усме ре ни ис кљу чи во на одр жа ва ње 
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по сто је ћих ауто пу те ва и град њу но вих. Ко нач но, отво ре но је и 
пи та ње тран спа рент но сти и ефи ка сно сти ра да јав ног пред у зе ћа 
„Пу те ви Ср би је”, као и про це са од лу чи ва ња о при о ри те ти ма у 
по гле ду из град ње, ре ха би ли та ци је и одр жа ва ња пут не мре же. 

16. Вла да Ср би је је до не ла од лу ку да пу тем кон це си је ан га жу је 
при ват ни ка пи тал за из град њу ауто-пу та Хор гош-По же га. Од лу-
че но је да се бу ду ћем кон це си о на ру на екс пло а та ци ју пре пу сте и 
де о ни це ко је су већ из гра ђе не (ауто пут и по лу-ауто пут), ко је би он 
мо гао да екс пло а ти ше (на пла ћу је пу та ри ну) то ком из град ње оних 
де о ни ца ко је не до ста ју. До ступ ни ре зул та ти ис тра жи ва ња фре-
квен ци је са о бра ћа ја по ка зу ју да од ре ђе ни број де о ни ца ју жно од 
Бе о гра да не ма фре квен ци ју са о бра ћа ја ко ја оправ да ва по сто ја ње 
ауто пу та. Уоче не су број не сла бо сти у по ступ ку рас пи си ва ња кон-
це си је, пре ци зи ра ња ње них усло ва и из бо ра кон це си о на ра, а по том 
су се ја ви ли и про бле ми при ли ком скла па ња кон це си о ног уго во ра. 
Ко нач но, кон це си о нар ни је ис пу нио уго вор не оба ве зе у по гле ду 
до ста вља ња бан кар ске га ран ци је, та ко да му, од лу ком Вла де, ни је 
омо гу ће но да уђе у по сао, од но сно да за поч не из град њу пу та. Суд-
би на ове кон це си је оста је не ја сна, али је већ до са да шње ис ку ство 
до вољ но за из ме ну про пи са о кон це си ји, чи је су сла бо сти и до ве ле 
до на ве де них про бле ма. 

17. же ле знич ки са о бра ћај у Ср би ји се од ви ја у окви ру мо но-
по ла ко јим рас по ла же јав но пред у зе ће „Же ле зни це Ср би је”. То 
пред у зе ће је нај ве ћи по је ди нач ни при ма лац суб вен ци ја из бу џе та 
Ср би је и у 2007. го ди ни оне су из но си ле око 120 ми ли о на ЕУР. Чак 
и са та квим суб вен ци ја ма, ово пред у зе ће бе ле жи гу бит ке, ка ко 
услед ви со ких тро шко ва по је ди ни ци, та ко и због не до вољ не тра-
жње за услу га ма пре во за.

18. Ве ли ки део до ма ћег те рет ног са о бра ћа ја је са да усме рен на 
друм ски са о бра ћај, од но сно на ка ми он ски пре вез, укљу чу ју ћи и 
пре воз за соп стве не по тре бе, ко ји је да ле ко бр жи, ефи ка сни ји и 
флек си бил ни ји, на ро чи то има ју ћи у ви ду по ве ћа не зах те ве за ква-
ли тет ним услу га ма пре во за. Шта ви ше, Ср би ја је, ге о граф ски по с-
ма тра но, ма ла зе мља, са ма лом про сеч ном ду жи ном пре во за, што 
сва ка ко не по го ду је же ле знич ком са о бра ћа ју, па сто га и не чу ди 
ви со ко уче шће тран зи та (око 50% ме ре но тон ским ки ло ме три ма) у 
укуп ном оби му ра да же ле зни це. Пре ко 50% укуп не ко ли чи не пре-
ве зе не ро бе без тран зи та от па да на са мој јед ног ко ри сни ка (USS 
Serbia, Сме де ре во) и ве о ма је ве ро ват но да ће, ка да се стек ну ин сти-
ту ци о нал ни усло ви, тај пре во зник мо ћи да фор ми ра соп стве ну 
ком па ни ју, или ком па ни ју под соп стве ном кон тро лом. Слич ни 
аран жма ни се мо гу оче ки ва ти и у слу ча ју тран зи та. 
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19. Пут нич ки же ле знич ки са о бра ћај се су сре ће са ви со ком ела-
стич но шћу тра жње, бу ду ћи да је кон ку рен ци ја друм ског са о бра-
ћа ја из у зет но ве ли ка. У да тим усло ви ма, ве о ма је ве ро ват но да се 
не мо же оче ки ва ти да пут нич ки са о бра ћај бу де про фи та би лан. 

20. Пр ви ко рак ка раз два ја њу оба вља ња пре во за од же ле знич ке 
ин фра струк ту ре је на чи њен, али је у при ме ни ове кон цеп ци је 
до шло до за сто ја, бу ду ћи да не до ста ју сва она под за кон ска ак та и 
ин сти ту ци је ко ји би омо гу ћи ли да до ђе до ствар ног раз два ја ња и 
до уво ђе ња кон ку рен ци је, од но сно ви ше опе ра то ра у те рет ном 
са о бра ћа ју. Ре гу ла тор на функ ци ја у овој обла сти је још увек у пот-
пу но сти на Ми ни стар ству. 

21. На ци о нал ни ави о пре во зник (flag carrier) је ор га ни зо ван као 
јав но пред у зе ће и још увек се ни је при ла го дио но вој си ту а ци ји ко ја 
је на ста ла не стан ком тр жи шта не ка да шње СФРЈ. Та кво при ла го ђа-
ва ње се не мо же оче ки ва ти пре при ва ти за ци је, ко ја се ду го од ла-
га ла, да би ко нач но би ла рас пи са на за 2008. го ди ну. У при пре мама 
за при ва ти за ци ју одво јен је сек тор одр жа ва ња и тре ба ло би да бу де 
при ва ти зо ван у по себ ном по ступ ку, по све му су де ћи си мул та но са 
ави о ком па ни јом.

22. Аеро дром Бе о град је ор га ни зо ван као јав но пред у зе ће. Пру жа 
услу ге свим за ин те ре со ва ним ком па ни ја ма, ма да на ци о нал ни ави-
о пре во зник има при ви ле го ва ни ста тус у по гле ду це не услу га и 
ро ко ва пла ћа ња. Оста је не ја сно да ли ће, ка да и ка ко би ти при ва ти-
зо ван. 

23. Над ле жно ми ни стар ство се ба ви ре гу ла ци јом де лат но сти 
ави о са о бра ћа ја и прак тич но има дис кре ци о но пра во да да је по је-
ди нач не до зво ле за оба вља ње са о бра ћа ја. Спо ра зум „отво ре но 
не бо” са ЕУ је пот пи сан, али ни је ра ти фи ко ван, од но сно ни је сту-
пио на сна гу. 

ТЕ лЕ кО МУ НИ кА ЦИ ЈЕ

24. У обла сти фик сних те ле ко му ни ка ци ја по сто ји са мо је дан 
опе ра тер. Иако не по сто је за кон ске пре пре ке за ула зак но вих опе-
ра те ра, ни су при пре мље ни сви оп шти под за кон ски ак ти ко ји су 
по треб ни ка ко би се но вим опе ра те ри ма до де ли ле ли цен це. Сте пен 
пе не тра ци је у фик сним те ле ко му ни ка ци ја ма је не што из над 30%.

25. У обла сти мо бил них ко му ни ка ци ја, по сто је три опе ра те ра, уз 
сте пен пе не тра ци је од не што пре ко 72% (ка да се узму у об зир прет-
плат ни ци са ве ћим бро јем прет плат нич ких бро је ва). Овај сте пен 
пе не тра ци је је на ни воу про се ка ре ги о на.
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26. Ре ла тив но је ни зак сте пен пе не тра ци је Ин тер не та (сто па 
пе не тра ци је 23,4%, док је у слу ча ју ши ро ко по ја сног Ин тер не та 
све га 1,6%).

27. Фор ми ра на је не за ви сна ре гу ла тор на аген ци ја (РА ТЕЛ), ко ја 
има ве ли ке над ле жно сти у до ме ну ко му ни ка ци ја и ра дио-ве зе, али 
још увек ни су до не се ни сви под за кон ски ак ти ко ји су по треб но за 
ње но не сме та но функ ци о ни са ње. 

28. Те ле ком Ср би је је је ди на те ле ко му ни ка ци о на ком па ни ја у 
ко јој по сто ји др жав ни вла сни штво (80%). По ја вљу ју се раз ли чи те 
иде је о то ме шта тре ба ра ди ти са ка пи та лом у др жав ном вла сни-
штву, али се чи ни да рас пра ва на том пла ну ни је пре ви ше ве за на за 
бу ду ћи раз вој те ле ко му ни ка ци ја у зе мљи. 

кО МУ НАл НЕ ДЕ лАТ НО СТИ

29. Ко му нал не де лат но сти у Ср би ји оба вља ју ло кал на јав на 
ко му нал на пред у зе ћа ко ја кон тро ли шу ло кал не вла сти. Те вла сти, 
по ред од лу чу ју ће кон тро ле по сло ва ња јав них ко му нал них пред у-
зе ћа, има ју и овла шће ња за њи хо ву ре гу ла ци ју, пу тем да ва ња са гла-
сно сти на сва ку про ме ну це на. Ко му нал на пред у зе ћа су ве о ма 
че сто пот пу но ин те гри са ни мо но по ли, ко ји по ред основ них, оба-
вља ју и мно ге по моћ не де лат но сти. За кон ска од ред ба о оба ве зи 
по ве ра ва ња од ре ђе них ко му нал них де лат но сти прак тич но се не 
спро во ди. 

30. Во до снаб де ва ње, као нај зна чај ни ју ко му нал ну де лат ност, 
ка рак те ри шу још увек ре ла тив но ни ске про дај не це не, ко је у нај ве-
ћем бро ју слу ча је ва не омо гу ћа ва ју по кри ва ње опе ра тив них тро-
шко ва (укљу чу ју ћи и амор ти за ци ју). 

31. Од но ше ње сме ћа је ор га ни зо ва но или у за себ ним ко му нал-
ним пред у зе ћи ма или у ин те гри са ним ко му нал ним пред у зе ћи ма 
ко ја пру жа ју све ко му нал на услу ге осим во до снаб де ва ња.

32. При ва ти за ци ја јав них ко му нал них пред у зе ћа до са да ни је 
озбиљ но раз ма тра на, по го то во има ју ћи у об зир сло же ност овог 
по сла и ра зно ли кост ко му нал них пред у зе ћа ко ја по сто је у гра до-
ви ма Ср би је, као и ве ли ки број при ва ти за ци ја, од но сно мо де ла 
парт нер ства јав ног и при ват ног сек то ра Та ко ђе, до сад ни је озбиљ но 
раз ма тра но пи та ње је дин стве не еко ном ске ре гу ла ци је ових 
де латно сти. Од од го во ра на ова пи та ња за ви си бу дућ ност раз во ја 
ко му нал них де лат но сти у Ср би ји. 

* * *



Реформе у Србији: осинућа и изазови60

33. Др жав ну по ли ти ку у ин фра струк ту ри у по след њих осам 
го ди на ка рак те ри шу број на лу та ња у по гле ду при ва ти за ци је, ње ног 
оби ма и по ступ ка, струк ту ре гра на и еко ном ске ре гу ла ци је. Док је 
у пр вим го ди на ма тран зи ци је нај ве ћи део па жње био усме рен ка 
ре ха би ли та ци ји по сто је ће ин фра струк ту ре ко ја је би ла те шко 
оште ће на, пре све га, ло шим одр жа ва њем то ком прет ход не де це-
ни је, за вр ше так пр ве фа зе ре ха би ли та ци је (у ве ли кој ме ри сред-
стви ма ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја) до вео је до број-
них ди ле ма ве за них за ин сти ту ци о нал не ре фор ме у овим гра на ма. 
И да ље се на ста вља рас пра ва на те му по жељ но сти за др жа ва ња 
мо но по ла у нафт ној ин ду стри ји, сте пе на вер ти кал не ин те гра ци је 
елек тро при вре де, од но сно уво ђе ња кон ку рен ци је у фик сну те ле-
фо ни ју (те ле ко му ни ка ци је), ре ги о нал ног по ве зи ва ње итд. 

34. Бу ду ћи да је још увек нај ве ћи део ин фра струк ту ре ве зан за 
јав на пред у зе ћа, у сле де ћој та бе ли су да ти по да ци о нај ве ћим јав-
ним пред у зе ћи ма у Ср би ји.

По по да ци ма Цен тра за бо ни тет На род не бан ке Ср би је, из Са оп-
ште ња о оства ре ним ре зул та ти ма по сло ва ња при вред них дру-
шта ва и за дру га у Ре пу бли ци Ср би ји, уче шће јав них пред у зе ћа у 
укуп ној стал ној имо ви ни из но си 27,7%, а у укуп ном ка пи та лу 
28,6%.
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Систем здравствене заштите

1. Осно ве за ре фор му си сте ма здрав стве не за шти те у Ср би ји су 
по ста вље не 2002. го ди не до ку мен том Здрав стве не по ли ти ке и 
Ви зи јом раз во ја си сте ма здрав стве не за шти те, а по том и Стра те ги-
јом и ак ци о ним пла ном ре фор ме си сте ма здрав стве не за шти те до 
2015. го ди не. Сре ди ном 2000-тих усво је ни су нај ва жни ји си стем-
ски за ко ни: За кон о ле ко ви ма и ме ди цин ским сред стви ма (2004), 
За кон о здрав стве ној за шти ти, За кон о здрав стве ном оси гу ра њу и 
За кон о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка (де цем бар 2005), као и 
не ко ли ко сек тор ских за ко на: За кон о за шти ти ста нов ни штва од 
за ра зних бо ле сти и За кон о са ни тар ном над зо ру (2004), За кон о 
пре кур со ри ма дро га и За кон о Цр ве ном кр сту (2005). Је дан број 
под за кон ских ака та (пра вил ни ка) је још увек у из ра ди. Ни је фор-
ми ран Здрав стве ни са вет због ка шње ња у кон сти ту и са њу ко мо ра 
здрав стве них рад ни ка ко је да ју сво је пред став ни ке у ово те ло, те 
сто га ни је до не сен План и Про грам раз во ја здрав стве не за шти те 
ко ји усва ја Скуп шти на.

2. У пе ри о ду од 2002. до 2008. го ди не усво је не су и број не мул
ти сек тор ске стра те ги је ко је има ју им пли ка ци је на раз вој си сте ма 
здрав стве не за шти те.18 По ред њих, стра те шки до ку мен ти ко ји 
не по сред но од ре ђу ју раз вој здрав стве ног си сте ма су На ци о нал на 
стра те ги ја за бор бу про тив ХИВ/АИД С-а (2005), Стра те ги ја за раз-
вој и здра вље мла дих (2006), Стра те ги ја кон тро ле ду ва на (2007), 
Стра те ги ја раз во ја мен тал ног здра вља (2007) и два на ци о нал на 
про гра ма – Про грам за шти те ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти 
од 2002. до 2010. (2002) и Про грам за шти те ста нов ни штва од ту бер-
ку ло зе (2005). Не ко ли ко стра те шких до ку ме на та Ми ни стар ства 
здра вља је при пре мље но, али ни је усво је но: Стра те ги ја обез бе ђе ња 
аде кват них ко ли чи на без бед не кр ви и про ду ка та од кр ви, Стра те-
ги ја јав ног здра вља, Стра те ги ја без бед не хра не, На ци о нал на стра-
те ги ја за бор бу про тив дро га и ал ко хо ла и На ци о нал на стра те ги ја 
за пре вен ци ју и кон тро лу ма сов них не за ра зних бо ле сти.

18 Стра те ги ја за сма ње ње си ро ма штва (2003), Ак ци о ни план за де цу (2004), 
Ак ци о ни план за здра вље Ро ма фор му ли сан у окви ру Стра те ги је за ин те гра-
ци ју и да ва ње но вих овла шће ња Ро ми ма (2005), Стра те ги ја за ста ре (2005), 
Стра те ги ја за мла де (2008) и Стра те ги ја за пре вен ци ју и за шти ту де це од зло-
ста вља ња (2008).
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3. У уми ра њу ста нов ни ка Ср би је до ми ни ра тзв. ре вен а бил ни 
и ре ве ме ни мор а ли е. Пре ма по да ци ма из 2006. го ди не нај-
ви ше се уми ре од кар ди о ва ску лар них (56,1%) и ма лиг них бо ле сти 
(21,5%), по вре да, тро ва ња и по сле ди ца де ло ва ња стра них фак-
то ра (4,4%) и симп то ма, зна ка и па то ло шких кли нич ких и ла бора-
то риј ских зна ка (3,1%), што су све обо ље ња и ста ња ко ја се бла го-
вре ме ним ак тив но сти ма здрав стве не слу жбе мо гу пре ве ни ра ти, 
а по га ђа ју љу де у нај про дук тив ни јем пе ри ду њи хо вог жи во та. 
Ова ква струк ту ра уми ра ња ука зу је, из ме ђу оста лог и на ква ли тет 
ра да здрав стве не слу жбе као и на од нос ста нов ни ка пре ма соп-
стве ном здра вљу. Ме ђу фа ко ри ма ри зи ка о зра вље, нај зна чај-
ни ји по је ди нач ни фак тор ри зи ка је пу ше ње, сле де фи зич ка не ак-
тив ност, не до во љан унос во ћа и по вр ћа у ис хра ни, ви сок крв ни 
при ти сак и ви сок ни во хо ле сте ро ла у кр ви.19 Ис тра жи ва ње здра-
вља ста нов ни ка Ср би је ко јим је об у хва ће но 6.156 до ма ћин ста ва 
из 2006. го ди не по ка за ло је сма ње ње уче ста ло сти пу ше ња за 6,9% 
у од но су на 2000. го ди ну, по ве ћа ње фи зич ке ак тив но сти, по ве-
ћа ње уче ста ло сти по ви ше ног крв ног при ти ска, по ве ћа ње упо-
тре бе ал ко хо ла, ри зич ни је по на ша ње у са о бра ћа ју, али и бо ље 
по зна ва ње ри зи ка по здра вље и че шће пра ће ње и са ве то ва ње у 
ве зи са ри зи ци ма од хро нич них не за ра зних бо ле сти у др жав ним 
здрав стве ним уста но ва ма. 

4. Па ци јент/ко ри сник у цен тру здрав стве ног си сте ма је је дан 
од основ них ци ље ва здрав стве не по ли ти ке. Уста но вљен је за штит-
ник па ци јен то вих пра ва на ни воу уста но ве, бо ље су де фи ни са на 
пра ва и оба ве зе па ци је на та у но вом За ко ну о здрав стве ној за шти ти 
и спро ве де но је не ко ли ко на ци о нал них кам па ња за про мо ви са ње 
ових пра ва („Има те пра во”) и ус по ста вља ње бо ље ко му ни ка ци је 
из ме ђу здрав стве них рад ни ка и ко ри сни ка здрав стве них услу га 
(„Здра вље се осме хом пре но си”). Не дав но је уве ден и „бе ли те ле-
фон” у Ми ни стар ству здра вља за пи та ња, жал бе и ко мен та ре ко ри-
сни ка. За до вољ ство ко ри сни ка ра дом здрав стве не слу жбе ко је се 
већ че твр ту го ди ну пра ти пу тем на ци о нал ног ис тра жи ва ња је 
по ра сло, не што ви ше при мар ном здрав стве ном за шти том не го 
се кун дар ном. Тран спа рент ност ра да здрав стве них уста но ва, РЗ ЗО 
и Ми ни стар ства здра вља је уна пре ђе на по ста вља њем и ре дов ним 
ажу ри ра њем веб сај то ва.

5. Си стем здрав стве не за шти те у др жав ном сек то ру ка рак те-
ри ше до бро раз ви је на мре жа здрав стве них уста но ва на ни воу 
при мар не (до мо ви здра вља, здрав стве не ста ни це и ам бу лан те), 
се кун дар не (оп ште и спе ци јал не бол ни це) и тер ци јар не здрав
стве не за шти те (кли нич ко-бол нич ки цен три, кли ни ке и кли нич ки 
цен три). Ре фор ма обез бе ђи ва ња и пру жа ња здрав стве них услу га 

19  Оп те ре ће ње бо ле сти ма и по вре да ма у Ср би ји, 2003
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ста нов ни штву об у хва ти ла је пре све га ре кон струк ци ју здрав стве-
них уста но ва, опре ма ње са вре ме ном опре мом, ра ци о на ли за ци ју 
мре же здрав стве них уста но ва и по стељ ног фон да, а по том и уна-
пре ђе ње ква ли те та и ефи ка сно сти ра да. Да нас су зна чај но по бољ-
ша ни усло ви ра да за по сле них у здрав стве ном си сте му, ку пље на је 
сва нео п ход на опре ма, по себ но она ви со ке тех но ло шке вред но сти 
(ул тра звуч ни апа ра ти, ла бо ра то риј ска опре ма, ан гио са ле, ске не ри, 
маг нет на ре зо нан ца и дру га), бо ље су де фи ни са не и раз дво је не 
уста но ве по ни во и ма здрав стве не за шти те, из вр ше на је ра ци она-
ли за ци ја по стељ ног фон да и уве де но је пра ће ње и ран ги ра ње 
здрав стве них уста но ва пре ма по ка за ним ре зул та ти ма у стал ном 
уна пре ђе њу ква ли те та здрав стве не за шти те. Тзв. ку ра тив на ори-
јен та ци ја у пру жа њу здрав стве них услу га за ме ње на је усме ре њем 
ка про мо ци ји здра вља и пре вен ци ји бо ле сти отва ра њем пре вен-
тив них здрав стве них цен та ра у до мо ви ма здра вља, раз во јем про-
гра ма пре вен ци је ри зич ног по на ша ња и ра ног от кри ва ња нај че-
шћих обо ље ња, као и ја ча њем јав ног здра вља. Зна чај на ре фор ма 
спро ве де на је у сто ма то ло шкој здрав стве ној слу жби где су у др жав-
ном сек то ру за др жа не са мо деч ја и пре вен тив на сто ма то ло ги ја и 
хит не ин тер вен ци је, док су тро шко ви дру гих сто ма то ло шких 
услу га пре ба че ни на те рет гра ђа на.

6. При ват ни сек тор још увек зна чај но за о ста је у ре гу ли са њу и 
кон тро ли. По стиг ну ти су ма ли по ма ци у при зна ва њу ле ко ва из да-
тих на ре цепт у при ват ним ор ди на ци ја ма, у то ку је про цес уго ва-
ра ња за ди јаг но стич ке услу ге за ко је по сто је ду ге ли сте че ка ња 
(ске нер и маг нет на ре зо нан ца) и те ра пиј ске, као што је ван те ле сна 
оплод ња. Оста је ва жно пи та ње ње го ве пот пу ни је функ ци о нал не и 
фи нан сиј ске ин те гра ци је у здрав стве ни си стем.

7. Раз вој и пла ни ра ње здрав стве ног ка дра је био је дан од при-
о ри те та ре фор ме. Др жав ни здрав стве ни сек тор је 2007. го ди не 
имао укуп но 108.975 за по сле них што је за 17,2% ма ње у од но су на 
2000. го ди ну. Сма ње ње је по стиг ну то ра ци о на ли за ци јом оства ре-
ном до бро вољ ним од ла ском уз от прем ни не пре ко 14 хи ља да рад-
ни ка. Кон сул тант ан га жо ван за ана ли зу ху ма них ре сур са у здрав-
стве ном си сте му Ср би је је оце нио да по сто ји до бра обез бе ђе ност 
ста нов ни штва свим про фи ли ма здрав стве ног ка дра са ви шком од 
10% ле ка ра (у од но су на учин ке ра да) и ви шком не ме ди цин ских 
рад ни ка од 25%, са не рав но мер ном ге о граф ском ди стри бу ци јом 
ко ја се не мо же об ја сни ти де мо граф ским ка рак те ри сти ка ма ста-
нов ни штва, ни ти њи хо вим здрав стве ним по тре ба ма. Та ко ђе је 
ука за но да су ри гид не про фе си о нал не уло ге и од го вор но сти за по-
сле них, да је пла ни ра ње цен тра ли зо ва но и ба зи ра но на за ста ре лим 
нор ма ма, као и да ве шти не и обу ка здрав стве них рад ни ка ни су 
од го ва ра ју ћи про ме на ма у си сте му. 
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8. На тр жи шту ра да по ве ћан је број не за по сле них ле ка ра, упр-
кос за по шља ва њу из ме ђу 200 и 300 ле ка ра и 700 ме ди цин ских 
се ста ра го ди шње. С дру ге стра не услед про це са „ра ци о на ли за-
ци је” по ја ви ла се по тре ба за не ким про фи ли ма ле ка ра (ра ди о-
ло зи, ане сте зи о ло зи, кар ди о хи рур зи), као и за ме ди цин ским 
се стра ма за не гу у бол ни ца ма. До зна чај ни јег сма ње ња не за по сле-
но сти ни је до шло због не кон тро ли са ног при ли ва свих про фи ла 
здрав стве не стру ке. Пре ма не ким про це на ма, шко лу је се три до 
че ти ри пу та ви ше свих про фи ла не го што су по тре бе си сте ма. 
Без па жљи вог пла ни ра ња по тре ба за ка дро ви ма на ни воу Вла де 
(и уво ђе ња numerus claususа) и про ме не на чи на фи нан си ра ња 
фа кул те та и шко ла, са да шња вр ло не за вид на си ту а ци ја не ће мо ћи 
да се ре ши. За по сле ни у си сте му не ма ју про дук тив ност ко ја од го-
ва ра до са дашњм ула га њи ма, од но сно пре ма ре зул та ти ма ана ли за, 
по раст обез бе ђе но сти ста нов ни штва здрав стве ним рад ни ци ма 
ни је пра ћен ве ћим учин ком њи хо вог ра да ни ти зна чај ни јим уна-
пре ђе њем здра вља ста нов ни штва.

9. Про те клих не ко ли ко го ди на зна чај на сред ства су уло же на у 
раз не об ли ке еду ка ци је и обу ке здрав стве них рад ни ка, по себ но у 
до ме ну јав ног здра вља (отво рен је Цен тар – Шко ла јав ног здра вља 
на Ме ди цин ском фа ку лте ту у Бе о гра ду) и до би је на су сред ства од 
ЕУ у из но су од 5 ми ли о на евра за осни ва ње на ци о нал ног цен тра за 
еду ка ци ју из здрав стве ног ме наџ мен та. Осни ва њем ко мо ра здрав-
стве них рад ни ка уре ђен је и за по чет про цес ли цен ци ра ња. Про фе-
си о нал но за до вољ ство за по сле них је по ве ћа но на осно ву на ци о-
нал ног ис пи ти ва ња у свим др жав ним здрав стве ним уста но ва ма, 
по себ но усло ви ма ра да, опре мом и ме ђу људ ским од но си ма, док су 
још увек не за до вољ ни ви си ном лич них до хо да ка, иако су пла те 
за по сле них у си сте му здрав стве не за шти те зна чај но по ве ћа не у 
про те клом пе ри о ду.

10. Фи нан си ра ње си сте ма здрав стве не за шти те је кри тич на 
тач ка ре фор ме си сте ма здрав стве не за шти те у Ср би ји. Уче шће 
укуп них тро шко ва за здрав стве ну за шти ту у дру штве ном про из-
во ду је 2007. го ди не би ло 7,6% и не знат но је по ра сло од 2000. го ди не 
(та бе ла 1). Тро шко ви за здрав стве ну за шти ту per capita су по ра сли 
од 131 евра 2003. го ди не на 230 евра 2007. (про це њу је се да ће 2008. 
би ти 255 евра). Раз во јем ин фор ма ци о ног си сте ма Ре пу блич ког 
за во да за здрав стве но оси гу ра ње (РЗ ЗО) ус по ста вље на је ба за оси-
гу ра ни ка и бо ља кон тро ла тро шко ва и бо ло ва ња. У 2007. го ди ни 
из ми ре на су сва ду го ва ња и ста би ли зо ва но је фи нан си ра ње здрав-
стве них уста но ва. Снаб де ве ност ле ко ви ма и са ни тет ским ма те ри-
ја лом је по бољ ша на, а број ле ко ва са тзв. „по зи тив не ли сте” је од 
2004. го ди не удво стру че на (700 ге не рич ких ле ко ва). Око 1,2 ми ли-
о на ста нов ни ка Ср би је не ма оси гу ра ње, а из бу џе та се не одва ја 
до вољ но сред ста ва и да би им се обез бе дио стан дард здрав стве не 
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за шти те ко ји има 6,5 ми ли о на оси гу ра ни ка и чла но ва њи хо вих 
по ро ди ца, што угро жа ва пра вич ност у си сте му здрав стве не за ш-
ти те и до ступ ност здрав стве них услу га за ове ра њи ве по пу ла ци-
о не гру пе (нео си гу ра ни, из бе гли це и ин тер но ра се ље на ли ца).

Табела 1 
Тро шко ви за здрав стве ну за шти ту у Ре пу бли ци Ср би ји 
од 2000. до 2006. го ди не

Иза бра ни по ка за те љи 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Укуп ни тро шко ви за 
здрав стве ну за шти ту 
као % БДП-а

7,1 7,3 8,3 8,3 8,0 8,0 7,6

Екс тер ни ре сур си за 
здрав стве ну за шти ту 
као % БДП-а

1,1 1,2 0,5 0,5 1,3 0,5 0,8

Др жав ни тро шко ви за 
здрав стве ну за шти ту 
као % укуп них тро-
шко ва

67,4 66,0 70,7 72,4 71,6 71,9 71,0

Тро шко ви при ват ног 
сек то ра као % укуп них 
тро шко ва

32,5 34,0 29,3 27,6 28,4 28,1 29,0

Тро шко ви „из џе па” 
као % тро шко ва при-
ват ног сек то ра

85,2 85,3 85,3 85,3 86,4 86,7 86,7

Укуп ни тро шко ви за 
здрав стве ну за шти ту 
per capita (eври)

51 84 131 170 199 212 247

Из вор о а а ка: Под про је кат На ци о нал ног здрав стве ног ра чу на (НХА), про јек та 
Свет ске бан ке „Раз вој здрав ства Ср би је, Ми ни стар ство здра вља РС, Бе о град, 
2003 – 2008. го ди не

11. Је дан од при о ри те та ре фор ме у на ред ном пе ри о ду је сва ка ко 
про ме на на чи на фи нан си ра ња здрав стве ног си сте ма. Без про-
ме не на чи на фи нан си ра ња, у ко ме но вац не ће пра ти ти по сто је ћу 
струк ту ру и ка дар, већ кре та ње па ци је на та кроз си стем, не ће до ћи 
до по ра ста ефи ка сно сти и ква ли те та ра да као нај ва жни јих ин тер-
ме ди јар них ци ље ва здрав стве ног си сте ма. У пла ћа њу да ва о ци ма 
услу га за њи хов рад до са да ни су по стиг ну ти зна чај ни ји по ма ци, 
што за по сле ди цу има ма лу ефи ка сност и ма њу про дук тив ност 
ра да, као и не до ста так под сти цаја за уна пре ђе ње ква ли те та услу га 
ко је се пру жа ју ста нов ни ци ма. На ни воу при мар не здрав стве не 
за шти те уво ди се иза бра ни ле кар као „чу вар ка пи је за улаз у 
си стем” ко ји ће би ти пла ћен пре ма бро ју опре де ље них ко ри сни ка 
за ле че ње код ње га. Ка пи та ци о на фор му ла (гла ва ри на) је у раз во ју 
већ не ко ли ко го ди на, уз по др шку про је ка та Свет ске бан ке и ЕУ. На 
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ни воу се кун дар не здрав стве не за шти те раз ви ја се си стем пла ћа ња 
бол ни ца пре ма мо де лу ди јаг но стич ки срод них гру па, али је и овај 
про цес у то ку, та ко ђе уз по др шку про јек та СБ. При мар на здрав-
стве на за шти та је мно го за и те ре со ва ни ја за уво ђе ње про ме на у 
на чи ну пла ћа ња да ва о ца здрав стве них услу га за њи хов рад, док су 
про ме не на ни воу се кун дар не, и по себ но тер ци јар не здрав стве не 
за шти те пра ће не мно го ве ћим от по ри ма.

12. Функ ци о ни са ње Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу-
ра ње би тре ба ло зна чај ни је по бољ ша ти ја ча њем кон трол них и 
ре гу ла тор них функ ци ја (кон тро ла на пла те до при но са ни је у њи хо-
вој над ле жно сти), по себ но на ни воу фи ли ја ла, чи ји је рад још увек 
не до вољ но тран спа рен тан. Ста ре ње ста нов ни штва ће до ве сти до 
до дат ног оп те ре ће ња здрав стве них фон до ва, те је ва жно фор му ли-
са ти стра те ги је за при ку пља ње фи нан сиј ских сред ста ва из дру гих 
из во ра. За са да је је ди но ди нар од сва ке про да те па кли це ци га ре та 
до дат ни из вор фи нан си ра ња здрав стве не за шти те ко ји се тро ши 
на сти му ли са ње про мо ци је здра вља и пре вен ци је пу ше ња (1/3 
укуп них сред ста ва), на ку по ви ну ци то ста ти ка (1/3) и на опре ма ње 
ан гио са ла (1/3) за бо љу ди јаг но сти ку кар ди о ва ску лар них бо ле сти. 
Фи нан сиј ска за шти та ко ри сни ка од пла ћа ња „из џе па” ко ја мо гу да 
угро зе њи хов жи вот ни стан дард је та ко ђе је дан од при о ри те та, 
по себ но за вул не ра бил не по пу ла ци о не гру пе за ко је је до ступ ност 
здрв стве ној слу жби угро же на. У скла ду са тим, но вим Пра вил ни-
ком о пар ти ци па ци ји (лич ном уче шћу оси гу ра них ли ца у тро шко-
ви ма здрав стве не за шти те) осло бо ђе ни су пла ћа ња си ро ма шни са 
при хо ди ма ис под ми ни мал ног лич ног до хот ка. Са да шња по ли-
тич ка кли ма им пли ку је да  ће до ћи до ин си сти ра ња на со ци јал ној 
прав ди и ве ће со ци ја ли за ције свих ри зи ка, што мо же да успо ри 
про ме не у до ме ну фи нан си ра ња.

13. Укљу чи ва ње при ват ног сек то ра у здрав стве ни си стем ће се 
де ли мич но ре а ли зо ва ти раз во јем до бро вољ ног здрав стве ног оси-
гу ра ња. Осни вач ки до ку мент је у припре ми, ма да су још увек отво-
ре не оп ци је да ли ће се овај об лик оси гу ра ња кон сти ту и са ти као 
део РЗОО, или као са мо стал на ин сти ту ци ја. Ли цен ци ра њем здрав-
стве них рад ни ка ће се сте ћи увид у та чан број за по сле них са пу ним 
рад ним вре ме ном у при ват ном сек то ру, а пред сто ји и ње го во бо ље 
ре гу ли са ње, ма да ни је пре по зна то као при о ри тет у раз во ју здрав-
стве ног си сте ма. По ку шај да се овај сек тор укљу чи у про грам стал-
ног уна пре ђе ња ква ли те та ни је ус пео, ма да је по бољ ша но из ве шта-
ва ње о ко ри шће њу здрав стве них услу га и ре ги стро ва ном мор би-
ди те ту. При ват ни сек тор здрав стве ног си сте ма под ле же ре дов ном 
ин спек циј ском над зо ру по след њих не ко ли ко го ди на.

14. При о ри те ти за ре фор му си сте ма здрав стве не за шти те на 
ни воу упра вља ња здрав стве ним си сте мом (тзв. до ма ћин ског 
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по сло ва ња) су уна пре ђе ње ме наџ мен та на свим ни во и ма, по себ но 
бо љи ме ха ни зми кон тро ле и ве ћа од го вор ност за по тре бе и оче ки-
ва ња ко ри сни ка, и то пре све га тзв. не ме ди цин ска оче ки ва ња ко ја 
се од но се на за до вољ ство, бо љу ко му ни ка ци ју и оства ри ва ње 
пра ва из здрав стве не за шти те. Овој ску пи ни при о ри те та при па да 
и бор ба про тив ко руп ци је, по себ но на пла ћи ва ње услу га из оба ве-
зног оси гу ра ња и пре ба ци ва ње па ци је на та у при ват ни сек тор, као 
и ја ча ње ин спек циј ске слу жбе за бо љу кон тро лу ква ли те та и ефи-
ка сно сти ра да.

15. Про мо ци ја здра вља и пре вен ци ја бо ле сти на свим ни во и ма 
би тре ба ло да пред ста вља ју основ ну стра те шку ори јен та ци ју за уна-
пре ђе ње здра вља ста нов ни ка Ре пу бли ке Ср би је има ју ћи у ви ду да је 
до ста уло же но у згра де, опре му и снаб де ва ње ле ко ви ма и ме ди цин-
ским сред стви ма. Раз вој, па жљи ва им пле мен та ција и ева лу а ци ја 
про гра ма за пре вен ци ју фак то ра ри зи ка, спре ча ва ње, су зби ја ње и 
кон тро ла ма сов них не за ра зних бо ле сти, ра но от кри ва ње (скри-
нинг), на ро чи то ма лиг них бо ле сти са бла го вре ме ним и ефи ка сним 
ле че њем и ре ха би ли та ци јом су тек за по че те ак тив но сти ко је ће сво је 
ре зул та те на здра вље љу ди ис по љи ти у бу дућ но сти.
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Социјална заштита

ДО СА ДА шњЕ РЕ ФОР МЕ 

1. Ка ко су на кон пе то ок то бар ских про ме на за те че не пот пу но 
раз ру ше не мре же со ци јал не си гур но сти, пр ве ак тив но сти у сфе ри 
со ци јал не за шти те су би ле усме ре не на ста би ли за ци ју си сте ма. Уз 
зна чај ну по др шку до на то ра за по че ло је вра ћа ње на го ми ла них 
ви ше го ди шњих ду го ва, ус по ста вља ње ре дов но сти у ис пла та ма 
нов ча них на кна да, по пра вља ње ста ња у до мо ви ма за сме штај ко ри-
сни ка… Ду го роч на стра те шка опре де ље ња фор му ли са на су кроз 
ме ђу сек тор ске и сек тор ске стра те ги је, а пре све га кроз Стра те ги ју 
за сма ње ње си ро ма штва (2003) и Стра те ги ју раз во ја со ци јал не 
за шти те (2005).

2. За кон ским из ме на ма у пр вим го ди на ма тран зи ци је зна чај но је 
из ме њен си стем нов ча них на кна да. За кон о фи нан сиј ској по др-
шци по ро ди ца ма са де цом (2002) и Из ме не и до пу не за ко на о со ци-
јал ној за шти ти и обез бе ђе њу со ци јал не си гур но сти гра ђа на (2004) 
усло ви ли су уки да ње раз ли ка у кри те ри ју ми ма за до де лу на кна да и 
до уво ђе ња је дин стве не ап со лут не ли ни је си ро ма штва на ре пу-
блич ком ни воу, обез бе ђу ју ћи одр жа ње ре ал не вред но сти на кна да 
ин дек си ра њем тро шко ва жи во та, уз кон ти ну и ра ни при ступ пра-
ви ма. Та ко ђе знат но је по ве ћан из нос пра ва на ту ђу не гу и по моћ 
за ста ра и ин ва лид на ли ца, по го то во за ко ри сни ке са нај ви шим 
сте пе ном ин ва лид но сти. Уз то, раз дво је не су ме ре со ци јал не од 
ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке. Де чи ји до да так је, на и ме, де фи ни сан 
ис кљу чи во као ме ра со ци јал не по ли ти ке, уки ну то је уни вер зал но 
пра во на де чи ји до да так, из нос до дат ка је из јед на чен за сву де цу 
не за ви сно од ре да ро ђе ња де те та, а пре ци зни јим де фи ни са њем 
при хо да и имо ви не ко ји се узи ма ју у об зир при ли ком утвр ђи ва ња 
пра ва обез бе ђе но је бо ље тар ге ти ра ње си ро ма шних. У по вољ ни ји 
по ло жај су ста вље не по ро ди це са де цом са по себ ним по тре ба ма, 
са мо хра ни ро ди те љи, хра ни те љи и ста ра те љи. Као по себ на ме ра 
под сти ца ња ра ђа ња уве ден је ро ди тељ ски до да так – јед но крат но 
да ва ње при ли ком ро ђе ња де те та. 

3. Док се то ком 90-тих број ко ри сни ка со ци јал не по мо ћи 
(МОП-а) сма њи вао, пре све га као ре зул тат чи ње ни це да су на кна де 
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не ре дов но ис пла ћи ва не, на кон 2000-те број ко ри сни ка је ра стао, 
на ро чи то на кон до но ше ња но вих за кон ских ре ше ња, ко ји ма је то и 
био циљ. Пре ма по да ци ма из 2007. го ди не МОП при ма пре ко 50 
хи ља да по ро ди ца (при бли жно 130 хи ља да по је ди на ца). Из бу џе та 
је за ове по тре бе из дво је но пре ко 3 ми ли јар де ди на ра (све га 0,12% 
БДП-а). Про сеч ни из нос до пу не по по ро ди ци из но сио је око 5.000 
ди на ра ме сеч но, а по по је дин цу 2.000 ди на ра. По ред сред ста ва ко ја 
се ис пла ћу ју са на ци о нал ног ни воа, го то во све оп шти не у Ср би ји 
ис пла ћу ју и тзв. јед но крат не нов ча не по мо ћи, ма хом истим ко ри-
сни ци ма. Ко ри сни ци МО П-а ко ји има ју де цу исто вре ме но оства-
ру ју и пра во на де чи ји до да так. 

4. На су прот овим кре та њи ма, број ко ри сни ка де чи јег до дат ка се 
у скла ду са но вим ре ше њи ма оче ки ва но сма њи вао, од 590 хи ља да 
2001. го ди не на 430 хи ља да 2007. го ди не. Да нас де чи ји до да так 
из но си 1.700 ди на ра по де те ту (2.200 уве ћа ни из нос), а укуп ни тро-
шко ви фи нан си ра ња 7,6 ми ли јар ди ди на ра ( 0,3% БДПа). 

5. Нај но ви је ис тра жи ва ње жи вот ног стан дар да у Ср би ји по ка-
зу је да су про ме не омо гу ћи ле бо љу тар ге ти ра ност, усме ре ност на 
си ро ма шне и да је по ве ћа на ефи ка сност со ци јал них про гра ма, кроз 
ко је се обез бе ђу је ве ћи део укуп не по тро шње нај си ро ма шни јих 
до ма ћин ста ва20.

6. Спро во ђе ње ре фор ми у обла сти услу га со ци јал не за шти те 
од ви ја ло се кроз два ме ха ни зма: ре форм ске про јек те и по себ не 
фон до ве за фи нан си ра ње про јек та на ло кал ном ни воу. Као ме ха-
ни зми за раз вој ал тер на тив не со ци јал не за шти те, за про ме не на 
ло кал ном ни воу и за укљу че ње не вла ди ног сек то ра у пру жа ње 
услу га фор ми ра ни су нај пре Фонд за фи нан си ра ње ин ва лид ских 
удру же ња (2002), а за тим и Фонд за со ци јал не ино ва ци је (2003). 
Оба фон да пред ста вља ју ме ха ни зме за де цен тра ли за ци ју и ре фор му 
си сте ма, јер фи нан си ра ју про јек те на ло кал ном ни воу и но ве ал тер-
на тив не услу ге ко је ни су део си сте ма, или ни су до вољ но раз ви је не. 
Као ре зул тат ре форм ских на по ра у сфе ри услу га из ра зи то је по ве-
ћан број де це у хра ни тељ ским по ро ди ца ма (са 1600 2001. на при-
бли жно 4000 де це 2007. го ди не, док се у до мо ви ма за де цу без ро ди-
тељ ског ста ра ња да нас на ла зи све га око 750 де це у од но су на пре ко 
2200 пре по чет ка ре фор ми), по ве ћан је и број ко ри сни ка услу га 
кућ не не ге и по мо ћи, днев них бо ра ва ка за де цу и од ра сла ли ца са 
ин ва ли ди те том, а за по че то је и са раз во јем за шти ће ног ста но ва ња, 
услу га пер со нал них аси стен ата, скло ни шта за жр тве на си ља у по ро-
ди ци. То ком прет ход не го ди не на пре дак је оства рен и у из ра ди 
ми ни мал них стан дар да услу га со ци јал не за шти те, али и ме ха ни за ма 

20 РЗС, WorldBank, ДФИД Су и ја о жи во ном сан ар у – Ср би ја 2002–2007, 
2007, стр. 76
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по др шке и мо ни то рин га. У пре ко две тре ћи не оп шти на у Ср би ји 
из ра да пла но ва раз во ја со ци јал не за шти те је у за вр шној фа зи, уз 
зна чај ну до на тор ску по др шку. 

СТРА ТЕ шкИ ПРАВ ЦИ ДА љИХ ПРО МЕ НА 

На сред њи рок по сма тра но, по треб но је пре и спи та ти нов ча на 
да ва ња, ка ко са аспек та тар ге ти ра но сти и ад ми ни стра тив них про-
це ду ра, та ко и са аспек та аде кват но сти цен зу са и са мих из но са 
на кна да. Ра ни ја ис тра жи ва ња ја сно су по ка за ла ма не оба ин сти-
ту та, као, на при мер, оства ри ва ње пра ва на де чи ји до да так по ро-
ди ца са де цом ко је ни су си ро ма шне (гре шка укљу че но сти), ис кљу-
чи ва ње из пра ва на ма те ри јал но обез бе ђе ње си ро ма шних по ро-
ди ца (гре шка ис кљу че но сти), не а де кват не ска ле екви ва лен ци је у 
си сте му МОП-а ко је фа во ри зу ју ма ња до ма ћин ства, пре ве ли ке 
зах те ве у до ме ну ад ми ни стра тив них про це ду ра ко ји, с јед не стра не, 
под ра зу ме ва ју/укљу чу ју еле мен те са мо тар ге ти ра ња, али са дру ге 
пред ста вља ју и пре пре ку за мно ге нај си ро ма шни је по ро ди це да 
оства ре пра ва на нов ча на да ва ња. У скла ду са ре де фи ни са ном уло-
гом цен тра за со ци јал ни рад по треб но је раз ре ши ти и ди ле ме 
ве за не са ло ци ра ње ад ми ни стра тив них про це ду ра за оства ри ва ње 
пра ва и да ље ин фор ма тич ко осна жи ва ње и на ло кал ном и на на ци-
о нал ном ни воу, ка ко би си стем мо гао бо ље да функ ци о ни ше. 

7. Стра те шки по сма тра но јед но од ва жних пи та ња у овој сфе ри 
је и укљу чи ва ње не ке фор ме ак ти ва ци је ко ри сни ка нов ча них 
да ва ња. Ак ти ва ци ја мо же да има раз ли чи те фор ме и да бу де ин ди-
ви ду а ли зо ва на, до ни воа по је ди нач ног ко ри сни ка. На чел но она 
под ра зу ме ва усло вља ва ње по мо ћи, али мо же да пред ви ди и до дат не 
из но се на кна да за по је ди не фор ме усло вља ва ња. Од ре ђи ва ње 
ви си не до дат них из но са у слу ча ју рад ног ан га жо ва ња је сва ка ко 
је дан од нај ве ћих иза зо ва у ди зај ни ра њу ше ма ак ти ва ци је. У за ви-
сно сти од иден ти фи ко ва ног основ ног про бле ма ко ри сник мо же да 
бу де упу ћен на ан га жо ва ње на јав ним ра до ви ма, на пре ква ли фи ка-
ци ју и до ква ли фи ка ци ју, по ха ђа ње про гра ма за обра зо ва ње од ра-
слих, али и на по ро дич ну те ра пи ју, те ра пи ју ле че ња од бо ле сти 
за ви сно сти и сл. У окви ру ин сти ту та де чи јих до да та ка мо гу ће је 
пред ви де ти да де ца сред њо школ ског уз ра ста мо гу да оства ре пра во 
на де чи ји до да так не са мо под усло вом да се ре дов но шко лу ју, већ 
и уко ли ко се укљу че у не пла ће не про гра ме сти ца ња прак се и рад-
ног ис ку ства, до дат ног шко ло ва ња, на кнад ног за вр ша ва ња основ не 
шко ле и сл. Та ко ђе је зна чај но па жљи во иден ти фи ко ва ти и ко ри-
сни ке ко ји би мо гли при вре ме но или трај но да бу ду из у зе ти из 
ових про гра ма, као што су труд ни це и са мо хра ни ро ди те љи са 
ма лом де цом, по је дин ци ко ји бри ну о чла ну до ма ћин ства са те шким 
сте пе ном ин ва ли ди те та и сл. По се бан је иза зов и ди зај ни ра ње ше ма 
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ак ти ва ци је, има ју ћи у ви ду до ступ ност по је ди них услу га нео п ход-
них за им пле мен та ци ју про гра ма на ло кал ном ни воу. Укљу чи ва ње 
еле мен та ак ти ва ци је у ше ме со ци јал не по мо ћи тре ба ло би да 
до при не се бо љем тар ге ти ра њу ко ри сни ка нов ча них на кна да, 
ис кљу чи ва њу из „пра ва” ан га жо ва них у си вој еко но ми ји, али и 
со ци јал ној ин клу зи ји нај у гро же ни јих гру па. Од из у зет не је ва жно-
сти да фор му ли са ње про гра ма ак ти ва ци је ко ри сни ка со ци јал не 
по мо ћи бу де ускла ђе но са од го ва ра ју ћим про гра ми ма ко ји ће се 
кре и ра ти за не за по сле не и то, ка ко на стра те шком ни воу, та ко и на 
ни воу им пле мен та ци је. Та ко ђе је нео п ход но на од го ва ра ју ћи на чин 
де фи ни са ти уло ге и са рад њу ло кал них са мо у пра ва, цен та ра за 
со ци јал ни рад и на ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње. 

8. У сфе ри услу га де цен тра ли за ци ја, де ин сти ту ци о на ли за ци ја и 
да љи раз вој ал тер на тив них услу га со ци јал не за шти те оста ју нај ва-
жни ји стра те шки прав ци раз во ја. 

У сред њо роч ном пе ри о ду пре све га се мо же оче ки ва ти де цен-
тра ли за ци ја над ле жно сти у до ме ну услу га ре зи ден ци јал не за шти те 
ста рих на Вој во ди ну и Бе о град. Оп ци о но ова над ле жност се мо же 
пре пу сти ти и дру гим гра до ви ма у Ср би ји. У истом пе ри о ду се 
мо же оче ки ва ти и за о кру жи ва ње ре форм ских про це са у за шти ти 
де це и мла дих без ро ди тељ ског ста ра ња, што би омо гу ћи ло да се и 
ова над ле жност де цен тра ли зу је на исти на чин.

9. Де ин сти ту ци о на ли за ци ја и да љи раз вој ал тер на тив них услу га 
со ци јал не за шти те мо ра ју се раз ма тра ти у скло пу је дин стве них 
ре форм ских на по ра. Оба про це са та ко ђе су нео дво ји ва и од про-
це са тран сфор ма ци је ин сти ту ци ја, ка ко би се обез бе ди ло да 
ре сур си за ро бље ни у ре зи ден ци јал ним ин сти ту ци ја ма не пред ста-
вља ју коч ни цу, не го са став ни део про ме на си сте ма. Да ље ре фор ме 
под ра зу ме ва ју сма ње ње уде ла ин сти ту ци о нал не за шти те, зна чај но 
по бољ ша ње ква ли те та ин сти ту ци о нал не за шти те за ко ри сни ке за 
ко је је она и да ље нео п ход на и сна жан раз вој свих об ли ка ал тер на-
тив них услу га. Циљ ре фор ми на сред њи рок је да упра во ове тзв. 
ал тер на тив не услу ге по ста ну основ ни об лик за шти те, а да ре зи-
ден ци јал на за шти та бу де крат ко роч но ре ше ње, по след ња оп ци ја. 

 
10. Да љи раз вој ал тер на тив них услу га со ци јал не за шти те под ра-

зу ме ва обез бе ђе ње до дат них сред ста ва за њи хо во фи нан си ра ње, и 
то са на ци о нал ног ни воа. Ду го роч но по сма тра но, очи то је да 
фи нан си ра ње услу га со ци јал не за шти те ко је су у ман да ту ло кал-
них вла сти мо ра на уре ђен на чин, кон ти ну и ра но да се по др жа ва из 
др жав ног бу џе та на цен трал ном ни воу. Уме сто нео бе ле же них 
тран сфе ра ови тран сфе ри би тре ба ло да бу ду на мен ски да би се 
обез бе ди ло да не мо гу да бу ду по тро ше ни за дру гу свр ху, већ 
ис кљу чи во за со ци јал ну за шти ту. У исто вре ме то не зна чи да би 
сва ки ди нар био обе ле жен у сми сли вр сте и оби ма услу ге на ко ју 
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тре ба да бу де по тро шен. Из нос тран сфе ра би мо гао да бу ду фор-
му ли сан та ко да се до де љу је оп шти на ма на ба зи фор му ле ко ја би 
ува жа ва ла фи скал ни ка па ци тет оп шти не по гла ви ста нов ни ка, 
али и по тре бе за услу га ма со ци јал не за шти те. Због огра ни че них 
бу џет ских мо гућ но сти на сред њи рок, до дат на сред ства у цен-
трал ном бу џе ту на ме ње на раз во ју услу га со ци јал не за шти те 
мо гла би да се тран сфе ри шу са мо ма ње раз ви је ним оп шти на ма, 
на при мер они ма ко је има ју ло кал ни бу џет ис под на ци о нал ног 
про се ка и то у ви ду не ке вр сте ком пле мен тар них гран то ва. Вра-
ћа ју ћи се у овом кон тек сту на те му де цен тра ли за ци је, основ но 
пи та ње де цен тра ли за ци је услу га со ци јал не за шти те ни је са мо 
пи та ње „спу шта ња над ле жно сти” са цен трал ног на ни же ни вое 
вла сти, већ је и пи та ње под сти ца ња раз во ја оних услу га ко је су 
већ у пот пу но сти у ман да ту ло кал них са мо у пра ва, а чи ји је раз-
вој крај њи стра те шки циљ ко ји тре ба да омо гу ћи уна пре ђе ње 
по ло жа ја по је ди них угро же них гру па. 

11. У сфе ри пру жа ња услу га по треб но је обез бе ди ти и раз два-
ја ње уло ге куп ца/фи нан си је ра услу га од уло ге пру жа о ца услу га, 
под сти ца ње кон ку рен ци је и укљу чи ва ње не др жав них ак те ра у 
сфе ру пру жа ња услу га, ра ци о нал ни је ре ши ти пи та ње пар ти ци па-
ци је ко ри сни ка у це ни услу ге и сл. Исто вре ме но нео п ход но је об ли-
ко ва ти и ја сно де фи ни са ти но ву уло гу цен та ра за со ци јал ни рад и 
њи хо ву функ ци ју у си сте му. Ср би ја би на сред њи рок по сма тра но 
мо ра ла да фи на ли зи ра и ус по ста вља ње свих ре гу ла тор них ме ха ни-
за ма, ко ји су нео п хо дан пред у слов да љег раз во ја со ци јал не за шти те: 
фор му ли са ње ми ни мал них стан дар да услу га, пра ви ла за ли цен ци-
ра ње и акре ди та ци ју пру жа о ца услу га, али и ја ча ње кон трол них 
ме ха ни за ма на на ци о нал ном и ло кал ном ни воу. Осна жи ва ње 
струч них ка па ци те та по себ но је зна ча јан пред у слов за оства ри-
ва ње свих стра те шких ци ље ва у со ци јал ној за шти ти. 

ПА СИВ НЕ И Ак ТИВ НЕ МЕ РЕ ПО лИ ТИ кЕ ТР жИ шТА РА ДА

1. Де струк ци ја ве ли ког бро ја рад них ме ста у др жав ном и дру-
штве ном сек то ру би ла је оче ки ва на по сле ди ца тран зи ци је и от по-
чи ња ња про це са при ва ти за ци је 2001. го ди не. Иза зов пред ко јим су 
се кре а то ри еко ном ске по ли ти ке на шли био је дво струк. С јед не 
стра не, тре ба ло је обез бе ди ти до вољ но из да шну на док на ду за по-
сле ни ма су о че ним с гу бит ком по сла ка ко им не би би ла угро же на 
ег зи стен ци ја док су не за по сле ни, као и да се обез бе ди по ли тич ка 
одр жи вост ре фор ми. С дру ге стра не, тре ба ло је по ве ћа ти шан се за 
за по шља ва ње не за по сле них, ка ко кроз уна пре ђе ње њи хо вих ре ла-
тив них шан си уче шћем у ак тив ним про гра ми ма тр жи шта ра да, 
та ко и кроз под сти ца ње ве ћих мо гућ но сти за за по шља ва ње у при-
вре ди као це ли ни.
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2. По сма тра но у це ли ни, ве ћи успех по стиг нут је у при вре ме ном 
фи нан сиј ском збри ња ва њу рад ни ка ко ји су из гу би ли по сао не го у 
њи хо вом по нов ном за по шља ва њу. Ме ђу тим, из да ци за на кна де за 
не за по сле ност и от прем ни не су би ли ве о ма ви со ки и рас ту ћи 
то ком по сма тра ног пе ри о да, а ефи ка сност њи хо ве упо тре бе под 
зна ком пи та ња. На ак тив не ме ре по ли ти ке тр жи шта ра да тро ше на 
су ре ла тив но ма ла сред ства, а њи хо ви до ме ти су би ли огра ни че ни. 
У нај ши рем сми слу, уоп ште ни је би ло кон зи стент не по ли ти ке 
за по шља ва ња, јер по пра ви лу ни су би ли са гле да ва ни ефек ти 
оп штих ре форм ских по ли ти ка и ме ра на за по сле ност и мо гућ но-
сти кре и ра ња но вих рад них ме ста.

Та бе ла 1 
 Утро ше на сред ства на на кна де 

На кна де, 
прос. број 
ко ри сни ка

Тро шко ви 
на кна да, 
мил. дин.

Ак тив ни 
про гра ми, 
мил. дин.

На кна де, % 
про грам

ског бу џе та 
НСЗ

Ак тив ни 
про гра ми, 
% бу џе та 

НСЗ

2000 47.393 758 521 59,3 40,7

2001 51.156 2.429 1.057 70,2 29,8

2002 69.566 4.716 1.306 78,3 21,7

2003 90.995 7.891 881 90,0 10,0

2004 76.584 11.404 410 96,5 3,5

2005 63.295 12.639 1.545 89,1 10,9

2006 75.059 15.850 1.540 91,1 8,9

2007 71.334 17.920 2.165 89,2 10,8

Из вор: фи нан сиј ски из ве шта ји На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, 2000–2007.

3. Си стем на кна да за не за по сле ност на сле ђен из 1990-их био је 
ве о ма ве ли ко ду шан, и ка рак те ри са ли су га ви со ка сто па за ме не и 
ду го тра ја ње при ма ња на кна де, до 36 ме се ци, па и мно го ду же за 
по је ди не ка те го ри је. Ме ђу тим, то ком 1990-тих уче шће при ма ла ца 
на кна де ме ђу ре ги стро ва ним не за по сле ни ма ни је пре ла зи ло 5–6%, 
што је омо гу ћа ва ло да се на кна де у це ли ни фи нан си ра ју из оси гу-
ра ња за не за по сле ност. 

4. Прем да се оче ки ва ло да ће број ко ри сни ка на кна де ве о ма по ра-
сти са по чет ком ма сов них от пу шта ња, до шло је са мо до уме ре ног 
по ра ста, а об у хват ко ри сни ка ни кад ни је зна чај но пре шао 10% 
бро ја ре ги стро ва них не за по сле них (мак си ма лан број ко ри сни ка од 
91.000 до стиг нут је 2003. го ди не). Раз лог за то је ус по ста вља ње 
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тран зи ци о ног фон да 2002. го ди не, ко јим су обез бе ђи ва не ре ла-
тив но ви со ке от прем ни не от пу ште ним рад ни ци ма, али уз исто-
вре ме ни гу би так пра ва на ко ри шће ње на кна де. 

5. Но вим за ко ном из 2003. го ди не сма ње на су пра ва по осно ву 
оси гу ра ња за слу чај не за по сле но сти, али су пра ви ла и да ље 
оста ла ре ла тив но ве ли ко ду шна у упо ред ној пер спек ти ви. Мак си-
мал на ду жи на при ма ња на кна де је 24 ме се ца. Сто па за ме не је 
де фи ни са на као 60% про сеч не пла те за по сле ног у прет ход на три 
ме се ца, са оба ра њем на 50% по сле три ме се ца ко ри шће ња до 
ис те ка пра ва на на кна ду. Ме ђу тим, по што је уре ђе но да ми ни-
мал на на кна да не мо же да бу де ни жа од ми ни мал не пла те, за 
мно ге ко ри сни ке сто па за ме не је зна чај но ве ћа, а за не ке и ве ћа од 
100%. Има ју ћи у ви ду бр зи раст про сеч не пла те и ви со ке сто пе 
за ме не, укуп ни из да ци за на кна де за не за по сле ност су ипак ра сли 
ве о ма бр зо, да би у 2007. до сти гли 200 ми ли о на евра, (ско ро 1% 
БДП) што је чи ни ло ско ро 90% укуп ног про грам ског бу џе та 
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње.

6. Тран зи ци о ни фонд је ус по ста вљен 2002. го ди не као део 
Со ци јал ног про гра ма на ме ње ног ви шко ви ма за по сле них са ци љем 
да се обез бе ђе њем сти му ла тив них от прем ни на (пре ко за кон ског 
ми ни му ма) за до бро вољ на ко лек тив на от пу шта ња у дру штве ним 
и јав ним пред у зе ћи ма убр за њи хо во ре струк ту ри ра ње и при ва ти-
за ци ја, као и да се олак ша по нов но за по шља ва ње „ви шка” рад ни ка 
кроз ус по ста вља ње тран зи ци о них цен та ра за пру жа ње услу га 
са ве то ва ња, обу ке и до дат ног обра зо ва ња. Огром на сред ства од 
ско ро 300 ми ли о на евра ку му ла тив но су утро ше на на ис пла ту сти-
му ла тив них от прем ни на за око 150.000 рад ни ка у пе ри о ду 2002–
2007. го ди не, што у про се ку чи ни око 0,4% БДП го ди шње. С дру ге 
стра не, тран зи ци о ни цен три и оста ли ак ти ва ци о ни сер ви си Со ци-
јал ног про гра ма ни су по сти гли за па же ни је ре зул та те у по нов ном 
за по шља ва њу ви шко ва. Бу џе том за 2008. го ди ну пред ви ђе но је да 
се за от прем ни не кроз Тран зи ци о ни фонд из дво ји ско ро 90 ми ли-
о на евра. Тре ба има ти да је укуп на су ма от прем ни на ис пла ће них 
от пу ште ним рад ни ци ма зна чај но ве ћа.

7. Спро во ђе ње ак тив них про гра ма по ли ти ке тр жи шта ра да је у 
при мар ној над ле жно сти На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње 
(НСЗ). Ре фор ма НСЗ је от по че та 2001. го ди не, а ин тен зи ви ра на 
по сле до но ше ња За ко на о за по шља ва њу 2003. По себ но је осна жен 
рад на по сре до ва њу и са вет нич ки рад са ко ри сни ци ма, уво ђе њем 
ин ди ви ду ал них пла но ва ак ци је за ду го роч но не за по сле не и при-
пад ни ке осе тљи вих гру па, сај мо ва за по шља ва ња, job клу бо ва и 
ја ча њем кон та ка та са по сло дав ци ма. Про гра ми обу ке су оста ли 
ре ла тив но скром ног оби ма. У до ме ну суб вен ци ја за за по шља ва ње, 
два глав на про гра ма су по др шка са мо за по шља ва њу и та ко зва ни 
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ре ги о нал ни про гра ми за по шља ва ња, као суб вен ци је по сло дав-
ци ма за но во за по шља ва ње.

8. Упр кос зна чај ном на прет ку, НСЗ још увек ни је до сти гла 
за до во ља ва ју ћи сте пен ефи ка сно сти. Од нос бро ја са вет ни ка 
пре ма бро ју не за по сле них је ве о ма не по во љан. Ни су ус по ста вље ни 
ме ха ни зми мо ни то рин га, про це сне ева лу а ци је и ева лу а ци је ефе-
ка та ак тив них про гра ма, ни ти си стем за прог но зи ра ње то ко ва на 
тр жи шту ра да. Нај ве ћи на пре дак је учи њен у до ме ну по сре до ва ња 
и са ве то ва ња. Обу ке су углав ном оп штег ти па, и за њих се из два-
ја ју ре ла тив но ма ла сред ства, упр кос ра сту ћем „ја зу ве шти на”. Суб
вен ци је за са мо за по шља ва ње су до де љи ва не зна чај ном бро ју 
ко ри сни ка, у про се ку око 5.000 го ди шње, али сто па пре жи вља ва ња 
но вих би зни са је из гле да (у не до стат ку зва нич них из ве шта ја и ева-
лу а ци ја) при лич но раз о ча ра ва ју ћа. С дру ге стра не, суб вен ци је 
по сло дав ци ма из гле да у ве ћој ме ри па те од ефек та ба ла ста 
(“deadweight”), а до де љи ва не су при лич но ар би трар но, нпр. подјед-
на ко у раз ви је ним и не раз ви је ним ре ги о ни ма. То ком 2006. и 2007. 
спро во ђе ни су и про гра ми јав них ра до ва. У на че лу, они би пре-
вас ход но тре ба ло да пру же при вре ме ну фи нан сиј ску по др шку и 
рад но ис ку ство обес хра бре ним, ду го роч но не за по сле ним, си ро ма-
шним рад ни ци ма и да та ко по ве ћа ју њи хо ву бу ду ћу за по шљи вост. 
У прак си, овај циљ је по не кад био у сен ци суб вен ци о ни ра ња ко ри-
сних ло кал них ак тив но сти ре ла тив но не за ви сно од сте пе на ан га-
жо ва ња при пад ни ка по себ но осе тљи вих гру па.

9. Нео п ход не су да ље ре фор ме у до ме ну ин сти ту ци о нал ног 
ре гу ли са ња и прак тич ног спро во ђе ња па сив них и ак тив них 
про гра ма тр жи шта ра да. По треб но је из ме ни ти  За кон о за по шља-
ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти, ка ко би се ус по ста ви ло 
об је ди ње но го ди шње пла ни ра ње ак тив них про гра ма тр жи шта 
ра да у скло пу ре дов ног бу џет ског ци клу са, има ју ћи у ви ду це ли ну 
под сти цај них ме ра за за по шља ва ње ко је се спро во де и кроз дру ге-
др жав не аген ци је. То би тре ба ло да бу де пр ви ко рак ка прак тич-
ном во ђе њу ин те гри са не на ци о нал не по ли ти ке за по шља ва ња. 
Дру га пре по ру ка за из ме ну за ко на ти че се уво ђе ња ја чих под сти-
ца ја за ак ти ва ци ју не за по сле них ли ца, по себ но ко ри сни ка на кна да, 
кроз, с јед не стра не, сма њи ва ње ду жи не при ма ња на кна де и сто пе 
за ме не, а с дру ге стра не, у слу ча ју ра ни јег на ла же ња по сла, за др жа-
ва ње пра ва на при ма ње де ла на кна де до ис те ка мак си мал ног ро ка. 
Нај зад, тре ба ло би ин сти ту ци о на ли зо ва ти про це сну ева лу а ци ју и 
ева лу а ци ју не то ути ца ја ак тив них про гра ма. 
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Образовање

РАЗ ВОЈ ОД 2000. ГО ДИ НЕ

1. Ста ње у обра зо ва њу 2000. го ди не би ло је мно го стру ко за бри-
ња ва ју ће: де про фе си о на ли зо ван на став ни ка дар, за ста ре ли про-
гра ми и уџ бе ни ци, не а де кват на и нео б но вље на мре жа шко ла, 
не тран спа рен тан си стем фи нан си ра ња, ни ска по стиг ну ћа уче ни ка. 
У ова квим усло ви ма ре фор ма обра зо ва ња је по ста ла при о ри тет. У 
пе ри о ду по сле 2000. из два ја ју се две ли ни је про ме на: 

2. Ста би лан раст ула га ња у обра зо ва ње, раст пла та и ин ве сти-
ра ње у об на вља ње и опре ма ње школ ских згра да. Про це нат БДП 
ко ји се из два ја за обра зо ва ње се по ве ћа вао од 2,7 у 2001. на 3,7 у 
2007. го ди ни, а уоч љив је и ста би лан раст пла та за по сле них по 
сто пи од 20–30% го ди шње од 2002. и са ви ше стру ким ско ком у 
2000. и 2001. го ди ни. Ин ве сти ра ње у об на вља ње и опре ма ње школ-
ских згра да је та ко ђе зна чај но по ра сло21 али је у бу џе ту Ми ни стар-
ства про све те и да ље пре ве лик удео пла та на уштрб раз вој них про-
гра ма, при бли жно 90%. По тре ба сук це сив ног по ве ћа ва ња про-
цен та БДП-а за обра зо ва ње до ни воа од 6% по ста ла је оп ште при-
хва ће на и ис ка за на је у мно гим ме ђу сек тор ским стра те шким до ку-
мен ти ма Ср би је.

3. Раз вој обра зов не по ли ти ке и ре фор ме обра зо ва ња, са по вре-
ме ним за сто ји ма. У пе ри о ду од 2000–2008. го ди не из два ја ју се две 
раз ли чи те фа зе у ре фор ми си сте ма обра зо ва ња: 

Про ме не у е ри о у 2000–2004. о и не22. По че так про ме на обе ле-
жи ла је но ва стра те ги ја раз во ја обра зо ва ња23 за сно ва на на ана ли-
за ма и ло кал ним кон султа ци ја ма. За кон о осно ва ма си сте ма обра-
зо ва ња и вас пи та ња 2003. об у хва тио је све пред ви ђе не и за по че те 
про ме не пре ду ни вер зи тет ског обра зо ва ња, са им пле мен та ци о-
ним пе ри о дом до 2011. го ди не. Ство ре не су но ве ин сти ту ци је за 

21 Та ко се нпр. у сред њим шко ла ма број уче ни ка по ком пју те ру сма њио са 
бли зу 1:100 по чет ком 2000-тих на око 1:18 у 2008.

22 Ви де ти де таљ ни је у Ко вач Це ро вић, Т. и др. (2004): Ква ли тет но обра зо ва ње 
за све. Бе о град: Мин стар ство про све те и спор та, или Quality Education for All, 
The Challenges of Education Reforms in Serbia на www.see-educoop.net

23 Т. Ко вач Це ро вић. и Љ. Лев ков (ред.): Ква ли тет но обра зо ва ње за све: пут ка 
раз ви је ном дру штву, Ми ни стар ство про све те и спор та, Бе о град, 2002.
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по др шку раз во ја обра зо ва ња, уве де ни су про фе си о нал ни стан-
дар ди за на став ни ке (ли цен ци ра ње, про фе си о нал ни раз вој и уна-
пре ђи ва ње), но ва ре гу ла ци ја ку ри ку лу ма за сно ва ног на ис хо ди ма 
и стан дар ди ма (на ци о нал ни ку ри ку лар ни оквир, школ ски про-
грам) и но ви си стем оси гу ра ња ква ли те та (екс тер на ева лу а ци ја 
кроз за вр шне ис пи те, на ци о нал на и ме ђу на род на те сти ра ња и пре-
у сме ра ва ње си сте ма ин спек ци је у си стем оси гу ра ња ква ли те та 
шко ла). Школ ско раз вој но пла ни ра ње је по ста ло оба ве зно, по ве-
ћа на је ауто но ми ја шко ла, ли бе ра ли зо ва на је из да вач ка по ли ти ка 
за уџ бе ни ке, а на ја вље но је и уво ђе ње оба ве зног пред школ ског 
обра зо ва ња од 2007. го ди не. За по че та је ре ор га ни за ци ја мре же 
сред њих струч них шко ла ускла ђе на са по тре ба ма тр жи шта ра да 
(по че ло је уво ђе ње но вих обра зов них про фи ла и до пу ште но ства-
ра ње ме шо ви тих сред њих шко ла са раз ли чи тим про фи ли ма). У 
том пе ри о ду су за по че те и при пре ме за бу ду ћу де цен тра ли за ци ју 
си сте ма. Ефек ти ових про ме на се ни су ме ђу тим у пот пу но сти ре а-
ли зо ва ли, по што су на кон 2004. го ди не ре фор ме успо ре не. 

Про ме не у е ри о у 2004–2008. о и не. Са усва ја њем За ко на о 
ви со ком обра зо ва њу 2005. го ди не за по че то је ускла ђи ва ње са 
Бо лоњ ским про це сом. Уни вер зи те ти су уве ли но ве ку ри ку лу ме и 
сма њи ли тра ја ње сту ди ра ња са око 11 го ди на 2001. на око 7 го ди на 
2007. У сред њем обра зо ва њу је на ста вље но са пи ло ти ра њем но вих 
обра зов них про фи ла и 2006. је усво је на Стра те ги ја за раз вој струч-
ног обра зо ва ња. Им пле мен та ци ја је ме ђу тим спо ра, из ме ђу оста-
лог и због от по ра про фе сор ског ка дра. Отво ре на су екс пе ри мен-
тал на оде ље ња у 146 сред њих струч них шко ла, са 53 но вих или 
ино ви ра них про фи ла у 13 под руч ја ра да, са но вим ку ри ку лу мом и 
пра ће ни обу ком на став ног осо бља и опре ма њем шко ла. У но ве 
на став не про фи ле је 2007. упи са но око 18.000 уче ни ка (6,5 % сред-
њо шко ла ца). Отво рен је и но ви ин фор ма тич ки смер у гим на зи-
ја ма, са по два оде ље ња у 11 шко ла у цен трал ној Ср би ји. У основ-
ном обра зо ва њу је Из ме на ма и до пу на ма За ко на о осно ва ма 
си сте ма обра зо ва ња из 2004. уки нут је дан део ре форм ских но ви на 
(ку ри ку лу ми су по но во ре гу ли са ни пре ко са др жа ја, струк ту ра 
обра зов ног си сте ма је за др жа на на дво ци клич ном, на став нич ке 
ли цен це се не об на вља ју), а дру ги део од ло жен (екс тер ни за вр шни 
ис пи ти). Ме ђу тим, и то ком овог пе ри о да на ста вљен је рад на раз-
вој ном пла ни ра њу шко ла, струч ном уса вр ша ва њу на став ни ка, 
ли бе ра ли за ци ји из да вач ке по ли ти ке за уџ бе ни ке, до вр ша ва њу 
ЕМИС-а. 2006. го ди не је по че ла им пле мен та ци ја оба ве зног пред-
школ ског обра зо ва ња. По сто је ћи ка па ци те ти су. ме ђу тим, не до-
вољ ни за пот пу ни об у хват де це, по себ но у ве ли ким гра до ви ма. У 
са рад њи са УНИ ЦЕФ-ом 2005. го ди не је за по чет про је кат Шко ле 
без на си ља, у ко јем уче ству је 110 основ них шко ла (око 10%). 

4. Упр кос до са да шњим про ме на ма си стем обра зо ва ња још увек 
ни је од го во рио на не ко ли ко основ них иза зо ва:
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Ни зак ква ли е обра зо ва ња•	  Ме ђу на род на ис тра жи ва ња 
PISA и TIMSS за про це ну ефе ка та обра зо ва ња при кра ју 
основ ног обра зо ва ња по ка зу ју да је по стиг ну ће Ср би је ис под 
про се ка24, са по гор ша њем ре зул та та 2006. у од но су на 2003. 
го ди ну. Уче ни ци из Ср би је за о ста ју за про сеч ним ОЕЦД 
по стиг ну ћем за око јед ну го ди ну у ма те ма ти ци и на у ци, а за 
око две у чи та њу. Ово мо же би ти по сле ди ца не а де кват но сти 
чи ње нич ки ори јен ти са ног ку ри ку лу ма ко ји не при пре ма 
уче ни ке за тран сфер зна ња на но ве обла сти и жи вот не си ту а-
ци је. Ви со ка дис пер зи ја ско ро ва у Ср би ји не мо же да се об ја-
сни ути ца јем со ци јал но-еко ном ског ста ту са, ни ти ре ги о нал-
ним раз ли ка ма, већ нај ви ше раз ли ка ма ме ђу шко ла ма и 
на став ни ци ма, што ука зу је на не до ста так стан дар да у по гле ду 
ква ли те та на ста ве и на став ни ка. 
Ром ска е ца•	  су нео б у хва ће на пред школ ским обра зо ва њем, 
са мо око 30% за вр ши основ но обра зо ва ње и са мо 10% се да ље 
упи су је на ви ше сте пе не обра зо ва ња. Та ко ђе, ром ска де ца се 
мно го че шће упу ћу ју у спе ци јал не шко ле ода кле не ма про ход-
но сти ка да љем обра зо ва њу или тр жи шту ра да. Ак ци о ни план 
за обра зо ва ње Ро ма ве ли ким де лом је не им пле мен ти ран.
Ин клу зи ја е це са о себ ним о ре ба ма•	  у ре дов не вр ти ће и 
шко ле је по кре ну та 2005. го ди не, али за сад са мо као ак ци ја 
не вла ди них и ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Стра те шки до ку-
мен ти ко ји тре ба да ре гу ли шу ову област још ни су усво је ни, а 
пи лот-ак ци је у 10 гра до ва у Ср би ји од ви ја ју се без ја сних 
упут ста ва од стра не ми ни стар ства. 
Ср би ја је јед на од рет ких европ ских зе ма ља ко ја ни је обра-•	
ти ла па жњу на до дат не по тре бе си ро ма шне е це у обра зо ва њу. 
Шко ло ва ње, иако бес плат но, зах те ва зна чај но фи нан сиј ско 
уче шће ро ди те ља, шко ле не ну де бес плат не или суб вен ци о-
ни ра не обро ке. Тек 2008. го ди не је на пра вљен пр ви ко рак у 
сти пен ди ра њу си ро ма шних сту де на та по со ци јал ном кри те-
ри ју му: из сред ста ва НИП-а фи нан си ра ће се 1000 сти пен ди ја 
и мен то ри са ње сти пен ди ста. 
Си стем ко ји би тре бао да ре а гу је на по тре бе •	 ои сме ња ва ња, 
ре ква ли фи ка ци ја и о ква ли фи ка ци ја за пра во не по сто ји. 
Обра зо ва ње од ра слих се све ло са 80 шко ла то ком 80-тих, на 
са мо 14. Обу ке за ква ли фи ка ци је ну ди На ци о нал на Слу жба за 
за по шља ва ње, али са мо за по зна те по сло дав це, без серт и фи-
ка та ко ји би трај но ва жио. Кра јем 2006. усво је на је Стра те ги ја 
за обра зо ва ње од ра слих, али је до са да оста ла без при ме не. 

5. Не е фи ка сност си сте ма обра зо ва ња ра сте. Не по во љан ин ди-
ка тор је од нос на став ни ка и уче ни ка ко ји од 2000. кон стант но 

24 OECD (2004): Learning for Tomorrow’s World: First Results from PISA 2003, и 
OECD (2006): Assessing  scientific, mathematical and reading literacy.  Paris: OECD 
Publications  www.pisa.oecd.org
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опа да, те је са 1:16,5 у основ ним и 1:13,6 у сред њим шко ла ма 2000, 
до спео на 1:13,8 у основ ним и чак 10,7 у сред њим шко ла ма, док је 
ОЕЦД про сек 15,2 и 13,0. Та кав тренд је фи нан сиј ски нео др жив. 
Он не ре флек ту је са мо де мо граф ски пад бро ја уче ни ка, већ и 
по раст бро ја на став ни ка то ком по след њих го ди на. По ве ћа ње је 
би ло де лом оправ да но због уво ђе ња но вих из бор них пред ме та, 
но вих про фи ла и ли ми ти ра ња број ног ста ња у оде ље њи ма на 30 
уче ни ка, али оно ни је пра ће но сма ње њем бро ја на став ни ка у шко-
ла ма ко је обра зу ју су фи ци тар не ка дро ве. Глав ни из вор не е фи ка-
сно сти је ипак и да ље не а де кват на мре жа шко ла, од но сно ве ли ки 
број ма лих шко ла (ви ше од 300 са ма ње од 5 уче ни ка). 

БУ ДУ ЋИ ИЗА ЗО ВИ И МО ГУЋ НО СТИ

6. Са да шњи си стем обра зо ва ња по ка зу је озбиљ не зна ке рас ту ће 
дис функ ци о нал но сти и не е фи ка сно сти. Ове си стем ске гре шке ће се 
без озбиљ них про ме на све ви ше по ја чава ти, што пред ста вља озби-
љан ри зик за раз вој зе мље. При о ри те ти би мо ра ли би ти сле де ћи:

Раз ви и си сем обра зо ва ња о ра слих•	 , на ро чи то мла ђе по пу-
ла ци је (20–34 го ди не, ко ји чи не око 50% не за по сле них), та ко 
да се мак си мал но ис ко ри сте про стор ни и ка дров ски ре сур си 
основ них и сред њих шко ла. До дат на оп ци ја и до бит би би ла 
уко ли ко би се при пла ћа њу обра зо ва ња од ра слих ко ри сти ла 
ка пи та ци о на фор му ла, што би оси гу ра ло и за ин те ре со ва ност 
шко ла, а до при не ло и сти ца њу ис ку ства са но вим на чи ном 
фи нан си ра ња. 
Убр за ти и •	 о вр ши и ре фор му сре ње сруч но обра зо ва ња у 
ци љу пу не ускла ђе но сти са по тре ба ма тр жи шта ра да. То 
тра жи уки да ње шко ла ко је обра зу ју су фи ци тар не ка дро ве и 
про ши ре ње но вих и ино ви ра них про фи ла. Ста тус на став ни ка 
струч них пред ме та спе ци ја ли зо ва них за про фи ле ко ји ви ше 
не ма ју тр жи шну про ход ност мо рао би да се ре ши от прем ни-
ном, док би се оста ли на став ни ци мо гли пре у сме ри ти на 
обра зо ва ње од ра слих.
Сма њи и оси а ње у основ ном обра зо ва њу•	 . Основ ни ме ха ни-
зми за то су дво ја ки: с јед не стра не, по треб но је по ја ча ти 
со ци јал на да ва ња за си ро ма шну де цу (сти пен ди је, обро ци, 
уџ бе ни ци), с дру ге стра не по ди ћи при влач но сти уче ња и 
ква ли тет на ста ве кроз ре ор га ни за ци ју ку ри ку лу ма, струч но 
уса вр ша ва ње на став ни ка, но ве ме ха ни зме оси гу ра ња ква ли-
те та итд. Ефек ти ових про ме на ће ути ца ти и на по ве ћа ње 
ква ли те та основ ног обра зо ва ња. 
По ја ча ти ка па ци те те, ква ли тет и се лек тив но про ду жи ти •	
тра ја ње ре школ ско обра зо ва ња, од но сно мак си мал но ис ко-
ри сти ти по зи тив не ефек те ра ног уче ња по себ но за вул не ра-
бил не гру пе. Фи нан си ра ње по ка пи та ци о ној фор му ли уз 
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сти му ла тив не пон де ре за укљу чи ва ње де це из вул не ра бил них 
гру па и тран сфер из бу џе та оп шти на ма би ов де би ла до бра 
оп ци ја, по што је од го вор ност оп шти на у овом сег мен ту обра-
зо ва ња ина че нај ве ћа. До пот пу ног ус по ста вља ња си сте ма 
тре ба уве сти афир ма тив ну ак ци ју за упис де це из ових гру па. 
По сте пе но уве сти но ви на чин •	 фи нан си ра ња обра зо ва ња о 
ка и а ци о ној фор му ли у ци љу по ди за ња ин тер не ефи ка сно-
сти си сте ма. По ред пи ло ти ра ња ка пи та ци о не фор му ле у 
пред школ ском обра зо ва њу и обра зо ва њу од ра слих, по треб но 
је пон де ре па жљи во ис про ба ти у град ским шко ла ма, али и у 
сре ди на ма где је обра зо ва ње ну жно ску пље (где жи ве на ци о-
нал не ма њи не, у око ли ни ром ских на се ља или где су рас про-
стра ње не ма ле шко ле). Уво ђе ње но вог на чи на фи нан си ра ња 
тре ба да се до го ди у фа за ма у то ку не ко ли ко го ди на, са мо гућ-
но шћу од ла га ња за оп шти не са сла бим ка па ци те ти ма и/или 
по тре бом озбиљ ног при ла го ђа ва ња мре же шко ла. По себ ну 
па жњу тре ба обра ти ти на то да пон де ри де лу ју сти му ла тив но 
и на ин клу зи ју де це са по себ ним по тре ба ма и из вул не ра бил-
них гру па. 

7. Де цен тра ли за ци ја. Си стем обра зо ва ња је, упр кос по чет ним 
по ку ша ји ма по ве ћа ња уло ге оп шти на и шко ла, остао ви со ко цен-
тра ли зо ван, а пр ва ис ку ства су оби ло ва ла не га тив ним при ме ри ма 
(по ли тич ке рас пра ве уну тар школ ских од бо ра, не из вр ша ва ње оба-
ве за оп шти на у пла ћа њу струч ног уса вр ша ва ња итд.), те је ути цај 
ро ди те ља и од го вор ност шко ла пре ма ко ри сни ци ма пре сма њен 
не го по ве ћан. По што стан дар ди обра зо ва ња још ни су усво је ни, 
пи та ње при сту па обра зо ва њу ни је ре ше но, ЕМИС не до вр шен, 
за вр шни ис пи ти и сви дру ги кон трол ни ме ха ни зми ква ли те та су 
тек у по во ју и не по сто ји до вољ но обра зов но-по ли тич ких зна ња на 
ло кал ном ни воу, бр за де цен тра ли за ци ја без нео п ход них прет ход-
них усло ва не би до при не ла по ди за њу ква ли те та обра зо ва ња. 
Ме ђу тим, због ду го роч не до би ти у по гле ду ефи ка сно сти, при-
пре ма се мо ра на ста ви ти.

8. По сто је још три до дат на иза зо ва чи је бр зо ре ша ва ње тра жи 
по себ ну па жњу:

8.1. На сав ни ка ар. Ср би ја још увек не ма ко хе рент ну по ли ти ку 
ко ја ре гу ли ше на став нич ки по зив (при вла че ње, обра зо ва ње, 
на пре до ва ње на став ни ка и про мо ви са ње на став нич ке про фе си је и 
ком пе тен ци ја). Ре фор ма ви со ког обра зо ва ња ко ја је у то ку мо гла 
би у ве ћој ме ри да од го во ри по тре ба ма пре ду ни вер зи тет ског обра-
зо ва ња и ства ра њу мо дер них ка дро ва кроз ин тер ди сци пли нар ну 
на ста ву, по ве ћа ње уде ла прак се у при пре ми на став ни ка, ме ђу фа-
кул тет ског по ве зи ва ња за сти ца ње на став нич ких ком пе тен ци ја и 
по ну де за до жи вот но уче ње на став ни ка. 
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8.2. Фи нан си ра ње. По ред не до вољ ног из два ја ња и ин тер не не ефи-
 ка сно сти, Ср би ја не ко ри сти ни дру ге мо гу ће из во ре за по ве ћа ње 
из два ја ња за обра зо ва ње. Не под сти чу се ни до на ци је у обра зо ва ње, 
а ни ула га ња по сло да ва ца. 

8.3. О ше зна ње о си се му и обра зов но-по ли тич ким оп ци ја ма 
је у Ср би ји ве о ма ни ско. Не по сто је спе ци ја ли зо ва не сту ди је, 
ин сти тут за обра зов ну по ли ти ку, фи нан си ра ње при ме ње них 
ис тра жи ва ња је оскуд но, а пу бли ка ци је у обла сти обра зов не по ли-
ти ке ни су прак са. Оту да, па ра лел но са спро во ђе њем ре фор ми, нео-
п ход но је по ве ћа ти зна ња ове обла сти и у струч ној и у ши рој јав-
но сти, и ти ме оси гу ра ти бо ље раз у ме ва ње про ме на и ве ће уче шће 
у њи ма. 
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Пензијски систем

1. По оп штем ми шље њу, пен зиј ски си стем Ср би је се и да ље 
на ла зи у озбиљ ним те шко ћа ма. Он ве о ма оп те ре ћу је оне ко ји га 
фи нан си ра ју (за по сле не и бу џет), док пен зи о не ри ма до но си не до-
вољ но, ма кар по њи хо вом ми шље њу. А си стем ко јим ни ко ни је 
за до во љан сва ка ко је у кри зи. И фи нан сиј ски гле да но, пен зиј ски 
си стем је у кри зи бу ду ћи да већ де це ни ја ма има озби љан ма њак 
при хо да у од но су на рас хо де: де фи цит ПИО фон до ва је не ка да 
скри вен, не ка да отво рен, али стал но при су тан. 

2. Мак си мум те шко ћа у фи нан си ра њу пен зи ја до стиг нут је то ком 
1990-тих го ди на у вре ме кри зе, санк ци ја УН и еко ном ског на за до-
ва ња, са сма ње њем бро ја за по сле них, из бе га ва њем пла ћа ња до при-
но са и ра ши ре ном си вом еко но ми јом. Фи нан си ра ње је тра жи ло 
све „ин вен ти в ни ја” ре ше ња, по себ но због чи ње ни це да су пен зи о-
не ри пред ста вља ли зна чај но би рач ко те ло, па при ла го ђа ва ње сма-
ње ним сред стви ма ни је вр ше но фор мал ним сма ње њем пра ва пен-
зи о не ра, већ дру гим ме то ди ма: то ком го ди не че сто ни је ис пла ћи-
ва но два на ест пен зи ја, пен зи је су то ком 1994–1995. го ди не сма ње не 
на не за ко нит на чин – обич ном уред бом вла де Ср би је (та да је ство-
рен тзв. ве ли ки дуг), пен зи је су ис пла ћи ва не бо но ви ма за стру ју, 
дуг пен зи о не ри ма про ис те као из ка шње ња пен зи ја од не ко ли ко 
ме се ци стал но је обез вре ђи ван кроз ин фла ци ју итд. 

У по след ње вре ме основ не број ке су:

Та бе ла 1 
Пен зи о не ри 2007.

Про сеч на пен зи ја, 
ди на ра 

Број пен зи о не ра

За по сле ни  14.996 1.279.239

Са мо стал не де лат но сти  14.533 48.491

По љо при вред ни ци  5.613 229.392

Укуп но 1.557.122
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Про сеч не пен зи је у фе бру а ру 2008. из но си ле су 17.789 (за по-
сле ни), 17.340 (са мо стал ци) и 6.650 (по љо при вред ни ци), што је 
да ло укуп ну про сеч ну пен зи ју од 16.610 ди на ра.

ИСТО РИ ЈА ПРО МЕ НА

3. То ком 2001. го ди не на чи ње но је не ко ли ко ва жних ко ра ка у 
са ни ра њу пен зиј ског си сте ма: 

по стиг ну та је ре дов на ис пла та два на ест пен зи ја у го ди ни,•	
ис пи та на је стра те ги ја пен зиј ских ре фор ми у Ср би ји и за кљу-•	
че но да не тре ба за по че ти ре фор му по тзв. мо де лу Свет ске 
бан ке са три сту ба, а због ве ли ких тран зи ци о них тро шко ва, 
сла бо раз ви је ног фи нан сиј ског тр жи шта у Ср би ји и не до-
вољ но увер љи вих ис ку ста ва у дру гим зе мља ма; пред ност је 
да та ре фор ми по сто је ћег јав ног пен зиј ског си сте ма и уво ђе њу 
до бро вољ ног при ват ног оси гу ра ња. 
сма ње на је сто па пен зиј ског до при но са са 32 на 19,6%, што је, •	
за јед но са сма ње њем дру гих до при но са, тре ба ло је да 
под стак не за по шља ва ње и на пу шта ње си ве еко но ми је; 
на ста ли ми нус пен зиј ском фон ду упла ћу је бу џет Ре пу бли ке,
ста ро сна гра ни ца за пен зи о ни са ње јед но крат но је по диг ну та •	
за три го ди не, са 55 на 58 го ди на за же не и са 60 на 63 го ди не 
за му шкар це, а ми ни мал на ста ро сна гра ни ца по ве ћа на са 50 
на 53 го ди не; та ко је Ср би ја до сти гла дру ге зе мље у тран зи-
ци ји ко је су ра ни је за по че ле са овим про ме на ма, али су се 
углав ном од лу чи ле за по сте пе но по ме ра ње ста ро сне гра ни це; 
свр ха ове ме ре би ло је сма ње ње бро ја пен зи о не ра у сред њем 
ро ку,
на пу ште на је ин дек са ци ја пен зи ја за ра да ма и уве де на тзв. •	
швај цар ска фор му ла, тј. пен зи је су ускла ђи ва не ком би на ци-
јом по ра ста за ра да и тро шко ва жи во та, а са јед на ким пон де-
ром; на тај на чин оси гу ра но је успо ра ва ње ра ста про сеч не 
пен зи је у од но су на раст про сеч не за ра де, а ра ди сма ње ња већ 
нео др жи вог де фи ци та у пен зиј ском фон ду. 

Ве о ма брз раст ре ал них за ра да то ком сле де ћих го ди на по ву-
као је и по ве ћа ње пен зи ја, а без об зи ра на швај цар ску фор му лу 
ко ја је тре ба ло да их успо ри и ко ја их је ус по ри ла у од но су на 
за ра де, али су за ра де ра сле бр же од БДП-а. Исто вре ме но, по ви-
ше ње ста ро сне гра ни це за пен зи о ни са ње до не ло је уме ре не 
ефек те у пр вим го ди на ма при ме не, а сма ње ње пен зиј ског до при-
но са ја ко је по гор ша ло фи нан си је пен зиј ског си сте ма и са мог 
бу џе та, ко ји је под нео ра чун.

4. На ред ни ко рак био је но ви За кон о пен зиј ско-ин ва лид ском 
оси гу ра њу из апри ла 2003. го ди не, са сле де ћим нај ва жни јим про-
ме на ма: 
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од ре ђи ва ње пен зи ја на осно ву за ра де то ком це лог рад ног •	
ве ка, што је по ве ћа ло пра вед ност си сте ма, али ни је до не ло 
ди рект не фи нан сиј ске ефек те, 
про ши рен је об у хват оба ве зним пен зиј ским оси гу ра њем, а •	
кроз укљу че ње при хо да од аутор ских хо но ра ра и ра да у 
сту дент ским за дру га ма ме ђу при хо де на ко је се пла ћа оба ве-
зни до при нос, чи ме је по ве ћан при ход за не ко ли ко ми ли јар ди 
ди на ра, 
сма ње ње не су пре ве ли ке бе не фи ци је по је ди них ка те го ри ја •	
оси гу ра ни ка и, још ва жни је, су же на пра ва код ин ва лид ских 
пен зи ја, што је, за једно са ве ћом кон тро лом оства ре ња ових 
пра ва, до ве ло до бит ног успо ра ва ња при ли ва но вих ин ва лид-
ских пен зи о не ра, али ће њи хов по сто је ћи пре ве ли ки број још 
ду го оп те ре ћи ва ти фи нан си је фон да, 
код оси гу ра ња по љо при вред ни ка, ко је је у пер ма нент ном •	
ко лап су, су же на је оба ве за оси гу ра ња на са мо јед ног чла на 
до ма ћин ства и да те олак ши це код ис пла те на го ми ла них ду го-
ва ња, што је тре ба ло да по ве ћа ју њи хо ву за ин те ре со ва ност за 
укљу че ње у си стем и пла ћа ње до при но са, али се то ни је до го-
ди ло.

5. Спо рост ефек ту и ра ња ра ни јих пен зиј ских ре фор ми и из ве сно 
по гор ша ње ма кро е ко ном ских пер фор ман си до не ли су 2005. го ди не, 
уз за ла га ње ММФ-а, но ве про ме не у пен зиј ској ре гу ла ти ви:

за о штре ни су усло ви пен зи о ни са ња, од но сно по диг ну та је •	
ста ро сна гра ни ца за две го ди не, ка ко код ста ро сне, та ко и код 
по ро дич не пен зи је, што пред ста вља на ста вак по ли ти ке по ви-
ше ња ста ро сне гра ни це за по че то 2001. го ди не; и овог пу та је 
циљ би ло сма ње ње бро ја пен зи о не ра у ду жем ро ку; ова ће 
про ме на би ти из ве де на то ком че ти ри го ди не и 2010. тре ба ло 
би да бу ду до стиг ну те пла ни ра не вред но сти,
про ме њен је ме ха ни зам ин дек са ци је: уме сто швај цар ске •	
фор му ле (јед нак пон дер ра ста це на и ра ста за ра да) пре ла зи се 
на ин дек си ра ње тро шко ви ма жи во та. Ово је ра ди кал на 
кон цеп циј ска про ме на, бу ду ћи да ће раст пен зи ја још ви ше 
за о ста ја ти за ра стом за ра да та ко да пен зи о не ри не ће уче ство-
ва ти у еко ном ском на прет ку зе мље већ ће стал но би ли одр жа-
ва ни на истом ни воу ре ал ног до хот ка (чак ни то уко ли ко 
ин фла ци ја бу де ви со ка, а због ре ва ло ри за ци је са мо два пу та 
го ди шње); два су ре ше ња пред ви ђе на за тран зи ци о ни ре жим: 
пр во, пре лаз са швај цар ске фор му ле на тро шко ве жи во та се 
из во ди по сте пе но, до 2009. го ди не; дру го, обез бе ђе но је да се 
про сеч на пен зи ја не мо же до кра ја 2008. сма њи ти ис под 60% 
про сеч не за ра де и да се у том слу ча ју вр ше ван ред не ко рек-
ци је и про сеч на пен зи ја по ди же на 60%.
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6. Из ме не пен зиј ске ре гу ла ти ве из 2005. го ди не до не ће бит ну 
штед њу у де лу ко ји за ви си од ин дек са ци је и по ди за ња ста ро сне 
гра ни це, али тек иза 2010. го ди не, ка да се, са јед не стра не, ис пла те 
сва ду го ва ња пен зиј ског фон да пен зи о не ри ма и ка да, са дру ге 
стра не, пре ста не деј ство пре ла зних ре ше ња и основ на ре ше ња 
сту пе на сна гу. 

Ме ђу тим, за др жа ва ње овог ре ше ња о ин дек са ци ји пен зи ја тро-
шко ви ма жи во та не мо же би ти ду го, јер пен зи је у Ср би ји ни су 
ве ли ке и по ли ти ка кон тро ле рас хо да не по ве ћа ва њем ре ал них пен-
зи ја те шко да мо же би ти при хва тљи ва у ду жем ро ку у јед ној си ро-
ма шној зе мљи у раз во ју, бу ду ћи да ни је пра вед но је дан сег мент 
по пу ла ци је на ду го ис кљу чи ти из уче шћа у пло до ви ма при вред ног 
ра ста. И за и ста, у по след ње вре ме ја ча ју зах те ви да се ин дек са ци-
о ни ме ха ни зам про ме ни, чак и пре не го што је пот пу но сту пио на 
сна гу. 

По сма тра но са фи нан сиј ског аспек та, ре форм ске про ме не пен-
зиј ског си сте ма из 2001, 2003. и 2005. го ди не до не ле су олак ша ње, 
али ни су ре ши ли фун да мен тал не, ду го роч не про бле ме ње го вог 
функ ци о ни са ња. Још ва жни је, оне про ме не ко је до но се нај ве ће 
уште де фи нан сиј ских сред ста ва су те шко одр жи ве на ду ги рок, 
што зна чи да је по бољ ша ње фи нан сиј ске по зи ци је пен зиј ског 
си сте ма огра ни че ног тра ја ња.

ОСНОВ НИ ПРО БлЕ МИ

7. Два су основ на про бле ма са пен зиј ским си сте мом у Ср би ји:
Пр ви је кра ко ро чан/сре њо ро чан и он је фи нан сиј ски: ви со ки 

рас хо ди (310,5 мрд. у 2007), од но сно ви со ко уче шће рас хо да ПИО 
си сте ма у дру штве ном про из во ду зе мље (12,5% БДП у 2007), што 
сма њу је жи вот ни стан дард ста нов ни штва и успо ра ва при вред ни 
раст. Овај про це нат ни је рет кост у са вре ме ном све ту – слич ног 
има ви ше европ ских зе ма ља (Ита ли ја, Аустри ја, Фран цу ска итд) – 
али по сто је мно ге зе мље са знат но ни жим оп те ре ће њем. Чак, све 
зе мље са слич ним уче шћем пред у зи ма ју ре фор ме ка ко би га сма-
њи ле и рас те ре ти ле еко но ми ју и учи ни ле је кон ку рент ском на гло-
бал ном тр жи шту.

Дру ги је у о ро чан и он је де мо граф ски: вре ме ном се по гор ша ва 
од но са бро ја ак тив них оси гу ра ни ка и пен зи о не ра, што по ве ћа ва 
те рет фи нан си ра ња пен зи ја; овај од нос је у Ср би ји да нас са мо 1,6:1, 
што зна чи да јед ног пен зи о не ра фи нан си ра 1,6 за по сле них; ово је 
де лом по сле ди ца вр ло ни ске за по сле но сти у Ср би ји, али де лом 
ста ре ња ста нов ни штва и по гор ша ња број ча ног од но са мла дих и 
ста рих. За ла ко фи нан си ра ње пен зи ја тре ба ло би да је од нос 3:1 
или ви ше.
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МО ГУ ЋА РЕ шЕ њА

По гле да ће мо и че ти ри оп ци је ре ша ва ња ових те шко ћа: пр ве две 
се ба ве крат ким и сред њим ро ком, а дру ге две ду гим. 

8. Пр ва оп ци ја: не пред у зи ма ти ни шта. Она се те ме љи на уве-
ре њу да је пен зиј ски си стем то ком по след њих ре фор ми до бро 
по де шен, да се не мо же да ље бит но уна пре ђи ва ти без ве ћих со ци-
јал них и по ли тич ких тро шко ва и да је по треб но са че ка ти из ве сно 
вре ме ка ко би се по ка за ли пу ни по зи тив ни ефек ти до са да шњих 
ре фор ми. Ти ме би се, он да, бит но по пра ви ла фи нан сиј ска по зи-
ци ја и пен зиј ског си сте ма и пен зи о не ра и у сред њем и у ду гом 
ро ку. 

У при лог овој оп ци ји го во ре бу ду ћи ефек ти по ди за ња ста ро сне 
гра ни це, ко ји ће сма њи ти број пен зи о не ра. И са да шњи ме ха ни зам 
ин дек са ци је би још ра ди кал ни је по пра вио фи нан сиј ску по зи ци ју 
пен зиј ског си сте ма, али је ње го во ду же тра ја ње прак тич но нео-
ствар љи во, баш због ра ди кал но сти и за др жа ва ња пен зи о нер ске 
по пу ла ци је на са да шњем ни воу ку пов не сна ге. По што ће се ин дек-
са ци ја си гур но ме ња ти, он да ће бу ду ћи ефек ти еко ном ског ра ста 
на пен зиј ски си стем за ви си ти од ода бра ног ме ха ни зма ин дек са-
ци је. Ту ва жи јед но су ро во пра ви ло: што је ин дек са ци ја по вољ ни ја 
за пен зи о не ре то је не по вољ ни ја за пен зиј ски си стем. По се бан 
ри зик до но си ак ту е лан по ли тич ки до го вор о по ди за њу про сеч не 
пен зи је на 70% про сеч не за ра де и по врат ку на ин дек са ци ју пен зи ја 
за ра да ма, по што ће то до не ти огро ман при ти сак на бу џет Ср би је. 

9. Дру га оп ци ја: да ље про ме не па ра ме та ра са да шњег пен зиј
ског си сте ма у ре стрик тив ном прав цу. За та кве про ме не, ме ђу-
тим, оста ло је ма ло ме ста по сле по след њих про ме на пен зиј ског 
си сте ма из 2005. го ди не. Ста ро сна гра ни ца за од ла зак у пен зи ју 
по ме ре на је на 65 го ди на за му шкар це, што је за ду жи рок мак си-
мум ко ји се мо же при хва ти ти не са мо из по ли тич ких раз ло га, већ 
и из со ци јал них и здрав стве них. Код ин дек са ци је пен зи ја не 
по сто ји ма не вар ски про стор за да ље успо ра ва ње ра ста ре ал них 
пен зи ја. Шта ви ше, она ће се ме ња ти у прав цу по вољ ни јем за пен-
зи о не ре. 

Фи нан сиј ски по ло жај пен зиј ског си сте ма мо же се по пра ви ти 
по ве ћа њем сто пе пен зиј ског до при но са. Ме ђу тим, то се обич но 
из бе га ва да не би до шло до по ску пље ња рад не сна ге и по гор ша ња 
кон ку рент но сти и ин ве сти ци о не при влач но сти и де сти му ли са ња 
за по шља ва ња. Та ко ђе, ис ку ства ка жу да се код сто па до при но са од 
пре ко 20 про це на та ве о ма по ја ча ва не пла ћа ње до при но са, укљу чу-
ју ћи и бег за по сле них из фор мал не у си ву еко но ми ју. 

Је ди ни озби љан кан ди дат за ре стрик тив ни ју по ли ти ку у на ред-
ном пе ри о ду мо же би ти ста ро сна гра ни ца за пен зи о ни са ње же на. 
Она је са да у Ср би ји за пет го ди на ни жа не го код му шка ра ца, што 
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је очи глед но не пра вед но и што се у знат ном де лу све та на пу шта, 
као у Сло ве ни ји. Ово тим пре што је жи вот ни век же на у Ср би ји 
ду жи не го му шка ра ца. Пре пре ке за ову про ме ну су ис кљу чи во 
по ли тич ке при ро де, од но сно од су ство спрем но сти до са да шњих 
вла да да се су о че са ве ро ват ним про те сти ма же на.

10. Тре ћа оп ци ја: ре фор ма пре ма тзв. мо де лу Свет ске бан ке, а 
ко ји има три сту ба (ком по нен те): 

др жав ни, не фун ди ран, за сно ван на те ку ћем фи нан си ра њу и •	
скро ман по оби му, као обез бе ђе ње ми ни мал ног до хот ка у 
ста ро сти, 
оба ве зан при ват ни, фун ди ран ка пи та лом, за сно ван на ин ди-•	
ви ду ал ним штед ним ра чу ни ма и 
до бро вољ ни при ват ни.•	

Раз ло зи ко ји су 2002. на ве ли он да шњу вла ду да не по ђе овим 
пу тем мо гли би да ва же и да нас:

ни је из ве сно ни до ка за но у еко ном ској те о ри ји и ис ку стви ма •	
дру гих зе ма ља да ре фор ме овог ти па ре ша ва ју пен зиј ски 
про блем, од но сно да до но се до бит др жа ви и пен зи о не ри ма,
овај тип ре фор ме под ра зу ме ва ви сок тран зи ци о ни тро шак, •	
јер јед на ге не ра ци ја за по сле них тре ба да пла ти две пен зи је – 
са да шњих пен зи о не ра и сво ју бу ду ћу, а кроз штед њу,
ни је из ве сно да би са да шње не до вољ но раз ви је но тр жи ште •	
ка пи та ла у Ср би ји мо гло да под не се ви сок при лив пен зиј ског 
ка пи та ла и обез бе ди ви со ке при но се и
ни је из ве сно да је по сто је ћи ре гу ла тор ни и над зор ни ка па ци-•	
тет др жа ве до во љан да обез бе ди до бро функ ци о ни са ње 
при ват них пен зиј ских фон до ва.25

11. Че твр та оп ци ја: ка пи та ли за ци ја по сто је ћег пен зиј ског 
си сте ма, тј. ства ра ње фи нан сиј ске ре зер ве из ко је би се мо гле, бар 
де ли мич но, фи нан си ра ти бу ду ће, а све ве ће, оба ве зе пре ма пен зи-
о не ри ма. Основ на ин сти ту ци ја у том сми слу био би но ви ин ве сти-
ци о ни фонд. Сред ства за фонд обез бе ди ла би др жа ва углав ном из 
ка пи та ла јав них пред у зе ћа и ак ци ја пре о ста лих по при ва ти за ци ји 
и она би до но си ла при но се од ула га ња (ак ци је, об ве зни це итд), а 
фонд би у тре нут ку ка да се то оце ни опор ту ним по чео да (су)
фи нан си ра пен зиј ске оба ве зе ПИО фон да. Зна чи, из јед ног до пун-
ског ка пи тал ског фон да мо гу ће је на лак ши на чин фи нан си ра ти 
су тра шње пен зи је не го без ње га. 

Ова кав фонд по се ду ју мно ге зе мље. У ви ше раз ви је них зе ма ља 
он функ ци о ни ше вр ло успе шно (Ка на да, Ир ска, Фран цу ска, Но ви 
Зе ланд, Шпа ни ја, Хо лан ди ја, Нор ве шка итд), а на осно ву про фе си-
о нал ног упра вља ња и по ста вља ња ис кљу чи во ко мер ци јал ног ци ља 

25 Уско ро ће би ти за вр ше на сту ди ја Ј. Ба јец, Г. Мат ко вић, Б. Ми ја то вић и К. 
Ста нић: Уво ђе ње оба ве зних ри ва них ен зи о них фон о ва у ен зи о ни си сем 
Ср би је – ае ква нос и из во љи вос, ко ја се ба ви овим пи та њем. 
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при ли ком ин ве сти ра ња – мак си ми за ци је при но са. За Ср би ју је 
пре суд но пи та ње да ли се мо гу обез бе ди ти (1) но вац за фонд, а у 
кон ку рен ци ји ра зних об ли ка по тро шње, и (2) до бро упра вља ње 
фон дом, што зна чи про фе си о нал но и без ути ца ја др жа ве. 26 

По ред ових ве ли ких кон цеп циј ских пи та ња, по треб но је ре ши ти 
та ко ђе ва жна пи та ња оси гу ра ња по љо при вред ни ка (ни ска упла та 
до при но са; ал тер на ти ве: га ше ње оси гу ра ња ко је је не по пу лар но 
код оди гу ра ни ка или озбиљ но за о штра ва ње на пла те), вој них пен-
зи о не ра (пи та ње ин те гра ци ја у по сто је ћи ци вил ни си стем), ефи ка-
сно сти пен зиј ске ад ми ни стра ци је (на пла та, ре ги стар оси гу ра ни ка 
итд), уво ђе ња со ци јал них пен зи ја (за оне без пен зиј ског оси гу-
ра ња; бит но би по ве ћа ло рас хо де) и слич но.

26 Ви де ти сту ди ју Б. Ми ја то вић: Каиализација ензијско осиурања у Србији, 
ЦЛДС, 2008.
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1. Вла да ви на у Ср би ји се ана ли зи ра на осно ву шест основ них 
еле ме на та, од но сно ин ди ка то ра вла да ви не:27 (1) де мо кра ти ја и 
по ла га ње ра чу на; (2) по ли тич ка ста бил ност и од су ство на си ља, (3) 
де ло твор ност др жав не вла сти, (4) ква ли тет др жав не ре гу ла ти ве, 
(5) вла да ви на пра ва и (6) кон тро ла ко руп ци је. На осно ву до ступ-
них про це на, фор ми ра ни су ком по зит ни ин дек си за сва ки од на ве-
де них ин ди ка то ра (мак си мал на вред ност 2,5, а ми ни мал на вред-
ност –2,5, ве ћа вред ност озна ча ва бо љу вла да ви ну).28

Табела 1 
квалитет владавине

кри те ри јум 
вла да ви не 2005 2004 2003 2002 2000 1998 1996

Де мо кра ти ја и 
по ла га ње ра чу на 0,12 0,11 0,14 –0,30 –0,29 –1,05 –1,45

По ли тич ка 
ста бил ност и 
од су ство на си ља

–0,91 –0,89 –0,90 –1,03 –1,33 –2,01 –1,29

Де ло твор ност 
др жав не вла сти –0,31 –0,12 –0,50 –0,61 –0,80 –1,11 –0,71

Ква ли тет др жав-
не ре гу ла ти ве –0,53 –0,52 –0,68 –0,62 –0,90 –1,90 –1,45

Вла да ви на пра ва –0,81 –0,78 –0,97 –0,99 –1,14 –1,06 –1,26

Кон тро ла 
ко руп ци је –0,55 –0,55 –0,55 –0,77 –1,13 –1,03 –0,98

Очи глед но је у Ср би ји на пла ну вла да ви не до шло до ве ли ке и 
одр жи ве про ме не на бо ље у то ку по след њих де се так го ди на и тај 
на лаз не мо гу да угро зе ни од ре ђе на ко ле ба ња ко ја су за бе ле же на 

27 Kaufmann, D. et al. (2006): Governance Matters B: Aggregate and Individual 
Governance Indicator, World Bank Working Paper 

28  Сви по да ци су пре у зе ти са www.govindicators.org.
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по сле 2000. го ди не. Тим пре што су та ко ле ба ња ма ња од стан-
дард не гре шке оце не сва ког од ком по зит них ин ди ка то ра. 

 
 2. За ко но дав на власт у Ср би ји се од 1990. го ди не фор ми ра на 

ви ше стра нач ким пар ла мен тар ним из бо ри ма. У пр вим го ди на ма 
ви ше стра нач ког жи во та по сто ја ли су про бле ми са мог из бор ног 
про це са, али су вре ме ном из бо ри по ста ли сло бод ни и по ште ни 
та ко да је у том по гле ду Ср би ја да нас зре ла де мо кра ти ја. По сто ја ње 
про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма (без об зи ра на ре ла тив но 
ви со ки цен зус) омо гу ћа ва оп ста ја ње у пар ла мен ту ве ли ког бро ја 
ре ла тив но ма лих пар ти ја, од но сно до во ди до по тре бе ства ра ња 
сло же них и че сто иде о ло шки про тив реч них ко а ли ци ја, што има 
ути цај на функ ци о ни са ње из вр шне вла сти. Ве ро ват но је да су 
пред но сти про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма у ра ним фа за ма 
ви ше стра нач ког си сте ма већ ис цр пље не, та ко да се отва ра ња 
пи та ње ре фор ме из бор ног си сте ма, ве ро ват но усме ре не ка уво-
ђе њу еле ме на та ве ћин ског из бор ног си сте ма.

3. Ве ли ки број пред сед нич ких и пар ла мен тар них из бо ра у Ср би ји 
у по след њих осам го ди на ко ји су одр жа ни без зна чај них ин ци де на та 
и уз мир ну пре да ју вла сти оних ко ји су их из гу би ли по ка зу је да је 
Ср би ја ушла у зре лу фа зу де мо кра ти је, ма да је по ла га ње ра чу на још 
увек ма ње-ви ше све де но на из бо ре. Сло бо да из ра жа ва ња и ор га ни-
зо ва ња омо гу ћа ва по ла га ње ра чу на, ма да је то по ла га ње оте жа но 
услед ме диј ске сце не Ср би је ко ја је, иако не ма стрикт не кон тро ле 
др жав них вла сти, још увек под при лич ним пар тиј ским ути ца јем.

4. Сви ре ле вант ни по ли тич ки игра чи у Ср би ји при хва та ју уста-
вом де фи ни са ни оквир по ли тич ког де ло ва ња и ве о ма су ма ле 
шан се за из би ја ње по ли тич ког на си ља на тој осно ви. Про бле ми 
по ли тич ке не ста бил но сти и мо гућ но сти из би ја ња по ли тич ког 
на си ља по сто је услед по ли тич ких до га ђа ња ко ја ни су ди рект но 
ве за ни за по ли тич ку сце ну Ср би је и над ме та ње на њој (ста тус 
Ко со ва, пре све га). 

5. На род на скуп шти на као за ко но дав ни ор ган ни је до сад у ве ћој 
ме ри по ка за ла са мо и ни ци ја тив ност у про це су до но ше ња за ко на, 
на ро чи то у по гле ду ути ца ја на са др жај за ко на, од но сно ко ор ди на-
ци је из ме ђу раз ли чи тих за ко на ко ји ути чу на исте др жав не по ли-
ти ке. До ми на ци ја пар тиј ске по ли ти ке, од но сно до ми на ци ја из вр-
шне вла сти у Скуп шти ни се огле да у чи ње ни ци да је ве о ма ве ли ки 
број за ко на до не сен на пред лог Вла де и по хит ном по ступ ку, без 
јав не рас пра ве и мо гућ но сти да се ар гу мен то ва но рас пра вља о 
до брим и ло шим стра на ма пред ло же ног за ко на. Нај ве ћи број 
за ко на је усво јен у оној фор ми у ко јој је и пред ло жен, при че му је 
вла да ју ћа ве ћи на у Скуп шти ни обез бе ди ла „гла сач ку ма ши ну”. На 
овај на чин се, уште дом на вре ме ну, уве ћа ва број за ко на ко ји су 
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до не се ни (на ро чи то у пе ри о ду по чев од 2004. за кључ но са 2007. 
го ди ном), али се гу би у по гле ду ква ли те та за кон ских ре ше ња и 
њи хо ве ме ђу соб не ускла ђе но сти. На род на скуп шти на прак тич но 
не рас по ла же соп стве ним про фе си о нал ним осо бљем ко је би мо гла 
да пру жи пар тиј ски не при стра сну по др шку по сла ни ци ма, од но-
сно од го ва ра ју ћим од бо ри ма у рас пра ви о за кон ским пред ло зи ма. 
Про је кат по др шке ин сти ту ци о нал не из град ње на род не скуп шти не 
на том пла ну ни је на и шао на по др шку по сла ни ка, од но сно пар ла-
мен тар них по ли тич ких пар ти ја.

 
6. Из вр шна власт се у Ср би ји, на ро чи то од 2000. го ди не за сни ва 

на фор ми ра њу ве ли ких и крх ких ко а ли ци ја. Ова кво ста ње ства ри 
по сле ди ца је усит ње но сти срп ске пар тиј ско-по ли тич ке сце не и одр-
жи ве по де ље но сти би рач ког те ла. Оту да ни ти јед на по ли тич ка пар-
ти ја не мо же са мо стал но да фор ми ра вла ду већ је при ну ђе на да фор-
ми ра ко а ли ци ју. Са мим тим ра ди се о ко а ли ци ја ма из ну жде, па 
обич но не по сто ји ни еле мен тар на иде о ло шка бли скост из ме ђу ко а-
ли ци о них парт не ра. Та ко ђе, не по сто ји не ме ђу соб но по ве ре ње 
из ме ђу ко а ли ци о них парт не ра, што је до ве ло до тзв. вер ти кал не 
по де ле из вр шне вла сти, у ко јој по је ди нач на по ли тич ка пар ти ја са ма 
у пот пу но сти („по вер ти кал ни”) кон тро ли ше до дељ но јој ми ни стар-
ство. Ти ме је по стиг ну та сво је вр сна рав но те жа уну тар вла да ју ће 
ко а ли ци је, при ко јој је сва ка пар ти ја не спу та на у свом ми ни стар-
ству. Та ква ор га ни за ци ја из вр шне вла сти не ми нов но до во ди до ње не 
све ве ће „по ли ти за ци је” у сми слу до ми на ци је пар тиј ске по ли ти ке 
над ин те ре си ма ефи ка сне из вр шне вла сти. Шта ви ше, ова ква по де ла 
ума њу је мо гућ ност ства ра ња про фе си о нал не, не пар тиј ске др жав не 
упра ве, бу ду ћи да по сто ји сна жан под сти цај сва кој по ли тич кој пар-
ти ји да „сво је љу де” по ста ви у ми ни стар ство ко је кон тро ли ше. Иако 
је уво ђе ње функ ци је др жав ног се кре та ра и ре де фи ни са ње по зи ци је 
по моћ ни ка ми ни стра би ло, ма кар и на вод но, мо ти ви са но про фе си-
о на ли за ци јом др жав не слу жбе, ис по ста ви ло се да, из ме ђу оста лог 
због ова кве ко а ли ци о не струк ту ре и вер ти кал не по де ле, то до ве ло 
до по ста вља ња пар тиј ски по доб ног ка дра. 

7. Ко а ли ци о ни ка рак тер из вр шне вла сти, при че му се ра ди о 
ко а ли ци ја ма из ну жде, а не иде о ло шке или про грам ске бли ско сти, 
не ми нов но је до вео до то га да се струк ту ра из вр шне вла сти у пот-
пу но сти под ре ђу је по тре ба ма ко а ли ци је, ка ко би сви ко а ли ци о ни 
парт не ри би ли за до вољ ни. Због то га и дра стич но ва ри ра број и 
ком по зи ци ја ми ни стар ста ва, од но сно број и по сао пот пред сед-
ни ка вла де, ка ко би се за сва ког кључ ног игра ча про на шло од го ва-
ра ју ће ме сто. Функ ци о нал ност ре ше ња је у дру гом пла ну. То 
до во ди, на ро чи то у слу ча ју ства ра ња тзв. „су пер” ми ни стар ства 
(по пут Ми ни стар ства за ка пи тал не ин ве сти ци је), до за не ма ри-
ва ња од ре ђе них обла сти ко је ни су при о ри тет не за та ква ми ни-
стар ства (по пут, на при мер, ко му нал них де лат но сти). Ова ква 
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ор га ни за ци ја из вр шне вла сти је и крај ње не ста бил на бу ду ћи да се 
по сле сва ких из бо ра по ја вљу ју но ви еле мен ти за фор ми ра ње ко а-
ли ци је, од но сно но ве ам би ци је ко а ли ци о них парт не ра.

8. Ова ква ор га ни за ци ја из вр шне вла сти ства ра ве ли ке про бле ме 
при до но ше њу стра те шких од лу ка у по гле ду др жав них по ли ти ка, 
по себ но оних ко је има ју ефек те на ви ше сек то ра, па са мим тим 
пре ва зи ла зе над ле жно сти јед ног ми ни стар ства. Кон сул та тив ни 
про цес се сво ди ис кљу чи во на то да ми ни стар ства да ју сво је 
ми шље ње, на на при мер, на црт не ког за ко на, а та ми шље ња су 
ве о ма че сто еле мент у про це су по ли тич ке тр го ви не ко јим се раз-
ме њу ју услу ге из ме ђу по ли тич ких пар ти ја ко је чи не ко а ли ци ју. Не 
по сто ји фор ма ли зо ва ни про цес ана ли зе ре гу ла тор ног ути ца ја 
(Impact Regulatory Analysis), та ко да не по сто ји мо гућ ност за про ве-
ра ва ње по сле ди ца до но ше ња од ре ђе ног про пи са. Је ди но што 
по сто ја ње, од но сно функ ци ја Се кре та ри ја та за за ко но дав ство 
обез бе ђу је ка кву-та кву ин тер ну кон зи стент ност про пи са ко је 
пред ла же Вла да, од но сно њи хо ву ускла ђе ност са Уста вом. Бу ду ћи 
да се огром на ве ћи на за ко на до но си по „хит ном по ступ ку”, све је 
ре ђа јав на рас пра ва о на цр ту за ко на, у ко јој би екс пер ти и сви 
за ин те ре со ва ни мо гли да из не су сво је ми шље ње, при мед бе и су ге-
сти је. Ми ни стар ства се уоп ште не ба ве за сту па њем (advocacy) 
др жав них по ли ти ка ко је пред ла жу, ни ти у окви ру са ме вла де, ни ти 
у ши рој јав но сти. Из вр шна власт не осе ћа по тре бу да се та ко не што 
уоп ште и ра ди. Све на ве де но усло вља ва при лич но ни зак ни во ква-
ли те та др жав них по ли ти ка, од но сно пред ло га за ко на ко је из вр шна 
власт до ста вља На род ној скуп шти ни. 

9. Из вр шну власт у Ср би ји пра ти ин хе рент на по ли тич ка не ста-
бил ност. Од уво ђе ња ви ше стра нач ког плу ра ли зма у Ср би ји, са мо 
је јед на вла да тра ја ла це ли свој ман дат, а од 2000. го ди не то ни је 
ус пе ло ни ти јед ној. По ред већ на ве де них раз ло га усит ње но сти 
по ли тич ке сце не, не ста бил ност је иза зва на број ним ег зо ге ним 
фак то ри ма, од но сно екс тер ним по ли тич ким шо ко ви ма. У та квим 
усло ви ма, из вр шна власт, са крај ње не из ве сним ро ком тра ја ња и 
већ на ве де ним под сти ца ји ма из до ме на пар тиј ске по ли ти ке, не ма 
под сти цај да за поч не са све о бу хват ном ре фор мом др жав не упра ве, 
бу ду ћи да је усред сре ђе на на мак си ми за ци ју ко ри сти од вла сти уз 
ви со ку дис конт ну сто пу. Иако је Вла да до не ла Стра те ги ју ре фор ме 
др жав не упра ве, ко јом је као крај њи циљ де фи ни са но „обез бе ди ти 
ви сок ква ли тет услу га гра ђа ни ма и ство ри ти та кву др жав ну упра ву 
у Ср би ји ко ја ће зна чај но до при но си ти еко ном ској ста бил но сти и 
ква ли те ту др жав ног стан дар да”, очи глед но је да је Вла да у слу ча ју 
ре фор ме др жав не упра ве усред сре ђе на на овај сег мент упра ве ко ји 
не по сред но ко му ни ци ра са гра ђа ни ма, а у ма њој ме ри на онај сег-
мент др жав не упра ве ко ји би омо гу ћио уве ћа ња ква ли те та вла да-
ви не, од но сно по бољ ша ње по слов ног окру же ња. 
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10. Иако ста ње у др жав ној упра ви ни је за до во ља ва ју ће, сти че се 
ути сак да се не за о ста је зна чај но за дру гим упо ре ди вим зе мља ма, 
на ро чи то не по сле осам го ди на тран зи ци је. По ка за ло се, у при пре-
ма њу ССП-а (Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу), да је 
ад ми ни стра тив ни ка па ци тет др жав не упра ве ре ла тив но ви сок, 
на ро чи то у по ре ђе њу са не ким дру гим др жа ва ма у Ре ги о ну. Ипак, 
има ју ћи у ви ду до ми на ци ју пар тиј ске по ли ти ке у про це су до но-
ше ња и спро во ђе ња др жав них по ли ти ка, у Ср би ји је од кључ не 
ва жно сти обез бе ди ти ја ча ње од пар тиј ске по ли ти ке не за ви сне 
др жав не упра ве и по ве ћа ње ње них над ле жно сти у, с јед не стра не, 
фор ми ра њу и, са дру ге, при ме ни др жав них по ли ти ка, ка ко би се 
обез бе ди ла вла да ви на пра ва у нај ши рем сми слу ре чи, тј. вла да-
ви на не при стра сних за ко на и јед на кост свих гра ђа на пред за ко ном 
и они ма ко ји га спро во де. 

11. Основ ни про бле ми др жав не упра ве про из ла зе из ње ног 
на сле ђа, на ро чи то оних из 1990-тих го ди на. Док је у до ба ко му ни-
стич ке вла да ви не др жав на упра ва би ла ре ла тив но до бро раз ви је на 
и оспо со бље на да пра ти функ ци о ни са ње др жа ве у та да шњем дру-
штве но-еко ном ском си сте му, не ста нак тог си сте ма до нео је, с јед не 
стра не, пот пу но но ве зах те ве и по тре бу за при ла го ђа ва ње др жав не 
упра ве но вом, у мно го че му не до ра ђе ном ин сти ту ци о нал ном 
окви ру, а, са дру ге, ком про ми та ци ју др жа ве ко јом су овла да ле при-
ват не ин те ре сне гру пе, и ти ме са ме др жав не слу жбе. На ве де на 
ком про ми та ци ја, пра ће на нео д го ва ра ју ћом по ли ти ком пла та у 
др жав ном сек то ру, до ве ла је и до не га тив не се лек ци је (adverse 
selection). С јед не стра не, ве ли ки део нај бо љих др жав них слу жбе-
ни ка пре шао је да на од го ва ра ју ћим по сло ви ма ра ди у при ват ном 
сек то ру ко ји је био у при ли ци да по ну ди да ле ко ви ше пла те. С 
дру ге стра не, у др жав ну слу жбу су у од ре ђе ној ме ри сту па ли љу ди 
ко ји ни су би ли од ин те гри те та, ко ји ма је мо гућ ност за ра де пу тем 
ко руп ци је би ла да ле ко из над оче ки ва них при хо да од ре дов не 
пла те. Иако се овај про цес од ви јао у свим сег мен ти ма, ова ква не га-
тив на се лек ци ја ниг де ни је би ла из ра же ни ја не го у (та да са ве зној) 
Упра ви ца ри на.

12. Не ре ше на основ на др жав на пи та ња, по пут бу дућ но сти за јед-
нич ке др жа ве Ср би је и Цр не Го ре, оте жа ла су ре фор му др жав не 
упра ве, ње ну мо дер ни за ци ју и про фе си о на ли за ци ју, у сми слу одва-
ја ња од пар тиј ске по ли ти ке. Не ста нак са ве зне др жа ве, на при мер, 
до вео је до дра стич ног по ве ћа ња бро ја за по сле них у ре пу блич кој 
др жав ној упра ви (са 8.000 на пре ко 27.000), да ле ко из над по тре ба 
ко је су на ста ле са пре но сом функ ци ја са са ве зног ни воа на ре пу-
блич ки. То је до ве ло до по тре бе ре ша ва ња го ру ћег пи та ња ви шка 
за по сле них, чи ме је су штин ска ре фор ма др жав не упра ве по ме ре на 
у дру ги план. 
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13. Кључ ни по ли тич ки до но си о ци од лу ка, од но сно по ли тич ке 
пар ти је, не ви де ни ка кву ко рист од ре фор ме др жав не упра ве и 
по ве ћа ња ње не ефи ка сно сти. Та ква упра ва за њих пред ста вља са мо 
огра ни че ње у ре а ли за ци ји крат ко роч них ци ље ва, а ду го роч ни 
ци ље ви, у усло ви ма ви со ке дис конт не сто пе по ли ти ча ра ни су од 
ве ли ког зна ча ја. Сто га све до сад ни је ни по сто ја о аутох то ни мо тив 
кључ них игра ча да ре фор ми шу др жав ну упра ву, већ су то чи ни ли 
не вољ но, нај ви ше на осно ву при ти са ка до на то ра, од но сно ме ђу на-
род них чи ни ла ца. Дру гим ре чи ма, за озбиљ ну, те ме љи ту и све о бу-
хват ну ре фор му др жав не упра ве ни је би ло по ли тич ке во ље, а оно 
ма ло што је ура ђе но углав ном је би ло по сле ди ца сма ње ног ма не-
вар ског про сто ра у од но су на ме ђу на род не чи ни о це.

14. Иако је пе ри од нај го ре не га ти вне се лек ци је у слу ча ју др жав не 
упра ве сва ка ко за вр шен још по чет ком ове де це ни је, оста је про-
блем при ба вља ња од го ва ра ју ћег ка дра за др жав ну упра ву. На и ме, 
раз вој и ја ча ње при ват ног сек то ра у зе мљи, на ро чи то услед рад них 
ме ста ко је се отва ра ју на осно ву стра них ди рект них ин ве сти ци ја, 
до во ди до ра ста пла та за ком пе тент не љу де, на ро чи то оне ко ји се 
опре де љу ју за пр ви по сао. По сто је ћи си стем пла та у др жав ној слу-
жби јед но став но ни је кон ку рен тан и оне мо гу ћа ва да се у слу жбу 
при ву ку нај спо соб ни ји. По ред то га, не до ста ју и спе ци ја ли зо ва не 
обра зов не уста но ве за обу ку ка дра за др жав ну упра ву, на ни воу 
спе ци ја ли зо ва них ди плом ских сту ди ја (ма стер). 

15. На ве де но ста ње др жав не упра ве и при лич но су мор не пер спек-
ти ве ње не да ље ре фор ме и оспо со бља ва ња има ју ди рект не по сле-
ди це на вла да ви ну, пре све га у до ме ну по др шке кључ ним до но си о-
ци ма од лу ка у про це су фор му ли са ња и при ме не др жав них по ли-
ти ка, од но сно у по гле ду вла да ви не. Кључ не од лу ке се још увек 
до но се и спро во де на осно ву „по ли тич ког осе ћа ја”, у окру же њу у 
ко ме су још увек при лич но ни ски ад ми ни стра тив ни и струч ни ка па-
ци те ти. Од лу ке се не до но се на осно ву те мат ске рас пра ве у ко јој би 
се по дроб но ана ли зи ра ле до бре и ло ше стра не сва ке мо гу ће од лу ке, 
од но сно рас пра ве у ко јој би се ран ги ра ле ал тер на тив не оп ци је и 
од лу ке до но си ле на осно ву кон цеп ци је опор ту ни тет них тро шко ва – 
шта је то што се про пу шта до но ше њем од ре ђе не од лу ке, од но сно 
опре де љи ва њем за од ре ђе ну др жав ну по ли ти ку.

16. Но ви зах те ви, од но сно иза зо ви у до ме ну вла да ви не, са ко ји ма 
се су о ча ва ју др жав не вла сти (пре све га из вр шна власт), у усло ви ма 
у ко ји ма је ма ло ура ђе но да ре фор ми са њу др жав не упра ве, до ве ли 
су до то га да у мно гим сег мен ти ма по сто је ћа др жав на упра ва ни је 
мо гла да по ну ди ре ше ња за те зах те ве. Бу ду ћи да по сто је ће ин сти-
ту ци је, од но сно др жав на те ла, ни су мо гле да се успе шно и бр зо 
ре фор ми шу, све вла де по чев од 2000. го ди не при сту пи ле су фор-
ми ра њу број них но вих ин сти ту ци ја (те ла), пре све га но вих аген-
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ци ја и упра ва. У слу ча ју да из вр шна власт и ни је би ла ди рект но 
над ле жна за њи хо во осни ва ње (по пут не за ви сних аген ци ја, од но-
сно ре гу ла тор них те ла), та да га је ини ци ра ла, нај че шће пред ла га-
њем од го ва ра ју ћег за ко на. Ве о ма че сто је до ла зи ло до фор ми ра ња 
су ви шних те ла, са не ја сним ман да том и са над ле жно сти ма ко ја су 
се пре кла па ла са већ по сто је ћим те ли ма. То је би ла по сле ди ца два 
фак то ра. Пр во, не ја сне кон цеп ци је, од но сно стра те ги је ре фор ме 
др жав не упра ве – ни је се зна ло шта се хте ло. Дру го, ути ца ја ме ђу-
на род ног чи ни о ца, при че му су раз ли чи те пред став ни ци ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја, од но сно раз ли чи те до на тор ске ор га ни за ци је 
из ла зи ле са сво јим ви ђе њем „нај бо ље прак се”, од но сно ви ђе њи ма 
на ко ји на чин тре ба фор ми ра ти ре гу ла тор ни оквир. Не до ста так 
до ма ћег зна ња на том пла ну, као и не до ста так мо ти ва да се у овом 
по гле ду ула зи у рас пра ву и евен ту ал ни су коб са ме ђу на род ним 
чи ни о ци ма, по ја ча вао је њи хо во де ло ва ње

17. Но ва ре гу ла тор на те ла и њи хо во осни ва ње пра ће ни су број-
ним про бле ми ма, по пут обез бе ђи ва ња од го ва ра ју ћег фи нан си-
ра ња (бу џет ских сред ста ва), аде кват ног по слов ног про сто ра, а 
осни ва ње се и оте за ло услед тра же ња од го ва ра ју ћих и за све при-
хва тљи вих ка дров ских ре ше ња. Ка шње ње у осни ва њу ре гу ла тор-
них те ла пра ти ла је и спо рост, од но сно ка шње ње у по гле ду до но-
ше ња од го ва ра ју ћих под за кон ских ака та (на свим ни во и ма, за ко-
но дав не вла сти, из вр шне вла сти и са мих ре гу ла тор них те ла), та ко 
да но во фор ми ра на ре гу ла тор на те ла, иако су осно ва на, ни су мо гла 
да ра де, од но сно да ис пу ња ва ју сво је над ле жно сти. Та ко су они 
ко ји тре ба да нај ви ше во де ра чу на о то ме да се за кон при ме њу је 
сво јим по на ша њем до ве ли до то га да се не при ме њу ју за ко ни ко ји 
су сту пи ли на сна гу. Ти ме се до би јао па ра док сал ни ре зул тат – уме-
сто да се ума њи ре гу ла тор на не из ве сност, што је на вод но и би ла 
иде ју за осни ва ње но вих ре гу ла тор них те ла, она је са мо уве ћа на, 
бу ду ћи да не ма на зна ке ка да ће, на при мер, за ко но дав но те ло или 
из вр шна власт до не ти од го ва ра ју ће под за кон ске ак те. Ве ро ват но 
да се тех нич ки део овог про бле ма мо же ре ши ти уво ђе њем ка те го-
ри је од ло же ног деј ства (сту па ња на сна гу – vaccacio legis), ма да је 
по треб но обез бе ди ти да они ко ји до но се под за кон ска ак та има ју 
сна жан под сти цај да их до не су до ис те ка ро ка од ло же ног деј ства.

 18. Ве ли ки  бр ој нов ооснованих  регул ат ор них тел а има стат ус 
не завис них те ла , тј. т ела која  јесу ,  од носно тр еб а да буд у  независна 
у одн ос у на извр шну  власт ,  у  односу на партиј ску  поли тику , као  и  
н а приватн е посло в не инте ре се . О сновни  п ре дус лов не завис ности 
регула торног  т ела јесте да га бира  п арламе нт, а  не  на  га и мен ује 
вл ад а. Рез ул тати  де та љне  анали за  с теп ена не зависно ст и регула-
торних тела  у Ср биј и,  ура ђе не на  ос но ву оп шт еп ри хв аћене 
 савре мене  ме тодол огије,  дати су  у табели која следи .  
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Оквир 1.  
ко ми си ја за хар ти је од вред но сти 

Ко ми си ја за хар ти је од вред но сти осно ва на је још 1990. го ди не, а са му Ко ми си-
ју би ра и раз ре ша ва На род не скуп шти не. Да кле, Ко ми си ја спа да у (од из вр шне 
вла сти) не за ви сна ре гу ла тор на те ла. Над ле жна је за ре гу ли са ње свих тран сак-
ци ја хар ти ја ма од вред но сти, од но сно свих по сту па ка у тим тран сак ци ја ма. 
Ко ми си ја има до вољ но над ле жно сти, али не ма пу ни ре гу ла тор ни ка па ци тет, 
та ко да се не мо же ре ћи да Ко ми си ја аде кват но ис пу ња ва сво је над ле жно сти. 
На и ме, у мно гим слу ча је ви ма Ко ми си ја не ма на чин да ди рект но спро ве де сво ју 
од лу ку. На при мер, Ко ми си ја мо же да на ло жи пред у зе ћу да об ја ви про спект, 
али не мо же да га на те ра да то ура ди, од но сно не рас по ла же ме ха ни зми ма ко ји-
ма ће ка зни ти пред у зе ће ко је то не ура ди. Та ко ђе, у не ким дру гим си ту а ци ја ма 
Ко ми си ја не рас по ла же ши рим ди ја па зо ном мо гућ но сти за ка зну, та ко да мо же 
да при ме ни ис кљу чи во нај те жу (на при мер, од у зи ма ње до зво ле у слу ча ју бро-
ке ра), па се он да уз др жа ва од би ло ка кве ак ци је. Стра на у спо ру у ко ме Ко ми-
си ја до но се од лу ку или из рек не санк ци ју има пра во да по кре не управ ни спор 
(са свим оправ дан по сту пак укљу чи ва ња сле де ће ин стан це), али по кре та ње 
управ ног спо ра спре ча ва из вр ше ње. Та ко ђе, Ко ми си ја има ја ко ма ло мо гућ но-
сти да ра ди на пре вен ци ји по ре ме ћа ја на тр жи шту, на при мер у слу ча ју „за шти-
те ин те гри те та тр жи шта“, пре све га од ма ни пу ла тив ног де ло ва ња. 

Ко ми си ја има мо гућ ност да, у скла ду са за ко ном, до но си под за кон ска ак та, 
али је са да шња вер зи ја За ко на о хар ти ја ма о вред но сти у знат ној ме ри огра ни-
чи ла Ко ми си ји из вор ну над ле жност у ства ра њу ре гу ла тор не нор ме, пре све га 
ка да се ра ди о раз ли чи тим пра вил ни ци ма ко ји ма се пре ци зи ра на чин ра да, 
од но сно по сту па ња са ме Ко ми си је у раз ли чи тим слу ча је ви ма. Ко ми си ја, 
на пла ћи ва њем за ко ном пред ви ђе них на кна да оства ру је из вор не при хо де ко ји 
су ве ћи од ње них рас хо да, али не ма мо гућ но сти да ауто ном но упра вља сво јим 
при хо ди ма и де фи ни ше свој бу џет. Та ко ђе, угро же на је и пер со нал на не за ви-
сност Ко ми си је, бу ду ћи да се и про цес кан ди до ва ња и из бо ра оба вља у Скуп-
шти ни, а под ве ли ким ути ца јем по ли тич ких пар ти ја. Број за по сле них у Ко ми-
си ји ни је до во љан, тим пре што мно ги од њих не ма ју ква ли фи ка ци је по треб не 
за ефи ка сан рад у овом ре гу ла тор ном те лу. 

Основ на ди ле ма ве за на за бу дућ ност овог те ла је сте кон цеп ци ја ре гу ла ци је 
фи нан сиј ских услу га. Све ве ћи број зе ма ља опре де љу је се за кон цеп ци ју јед ног 
ре гу ла то ра ин те гри са них фи нан сиј ских услу га, ко јим би се по ред тр жи шта 
хар ти ја од вред но сти и ње го вих ор га ни за ци ја, об у хва ти ле и бан кар ске услу ге, 
оси гу ра ње итд. Ова ква кон цеп ци ја зна чи сво ђе ње цен трал не бан ке на ње ну 
функ ци ју мо не тар не по ли ти ке. За че так ова квог ин те гри са ног ре гу ла то ра, 
ме ђу тим, мо же да бу де у окви ру са ме цен трал не бан ке, од но сно ства ра ње 
по себ ног оде ље ња цен трал не бан ке за ре гу ла ци ју ин те гри са них фи нан сиј ских 
услу га.
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Табела 2 
Независност регулаторних тела

Назив
Усл ов  д а 
се доб ије  

1 бод 

К оми си ја 
за 

 за ш ти ту  
конку-
ренције

Р адио-
дифузни 

 са ве т

Агенци ја  
за енер-
гетику

А ге нц ија 
за те ле -
кому ни-
ка ци је

Комисиј а 
 за хартије 
 од  вр ед-

ности

Председника 
и чланове 
бира 
скупштина

да 1 1 1 1 1

Чланове 
предлаже 
искључиво 
Влада

не 1 1 0 0 1

Захтевано 
техничко 
познавање 
области

да 1 1 1 1 1

Фиксни 
мандат 
председника

да 1 1 1 1 1

Могућност 
другог 
мандата

да 0 1 0 0 0

Трајање 
мандата >3 год 1 1 1 1 1

Потребна 
сагласност 
Владе на 
буџет

не 1 1 0 0 1

Потребна 
нечија 
сагласност за 
ценовник

не 1 0 1 0 1

Колективно 
доношење 
одлука

да 1 1 1 1 1

Жалба 
искључиво 
суду

да 1 1 0 1 1

„Карантин” 
после 
престанка 
мандата

да 0 0 0 0 0

Број бодова  9/11 9/11 6/11 6/11 9/11
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19. Бо до ва ње у та бе ли по ка зу је не ко ли ко ства ри. Пр во, ин сти ту-
ци је су фор мал но ре ла тив но ви со ко не за ви сне. Дру го, ви ше су 
„не за ви сне” оне ко је оба вља ју по сло ве ко је пре њих су штин ски 
ни је ни ко оба вљао. Две ин сти ту ци је, ко је се ба ве енер ге ти ком и 
те ле ко му ни ка ци ја ма, су, по овој ана ли зи, зна чај но ма ње не за ви сне 
од дру ге три. Мо гу ће је да је об ја шње ње у то ме што се код њих 
ра ди ло о из ме шта њу по сло ва из ми ни стар ста ва ко ја су то не ра до 
при хва ти ла и, са мим тим, ути ца ла да чак и фор мал на не за ви сност 
бу де на ни жем ни воу.

Оквир 2.  
ко ми си ја за за шти ту кон ку рен ци је 

До но ше ње За ко на о за шти ти кон ку рен ци је 2005. го ди не омо гу ћи ло је фор ми-
ра ње са вре ме ног те ла ко је тре ба да се ба ви ан ти мо но пол ском по ли ти ком, 
од но сно по ли ти ком за шти те кон ку рен ци је. Про блем на ста је услед то га што је 
За кон нео д го во ра ју ћи, бу ду ћи да мно ге од ње го вих од ред би ни су до бро фор-
му ли са не. Од са мог стар та, бу ду ћи да за кон про пи су је ве о ма ни зак праг при ја-
вљи ва ња, од но сно одо бра ва ња кон цен тра ци ја, Ко ми си ја је би ла за тр па на 
огром ним бро јем при ја ва, што је до ве ло до не по треб ног од ла га ње кон цен тра-
ци ја (спа ја ња и при па ја ња, од но сно пре у зи ма ња). За ова кво по на ша ње по сто-
јао је и фи нан сиј ски под сти цај, бу ду ћи да се, пре ма це нов ни ку Ко ми си је, ова-
кве „услу ге”, ску по на пла ћу ју. Над ле жно сти Ко ми си је су ису ви ше ве ли ке, а она 
се кон цен три са ла на нај кон тро верз ни ју област по ли ти ке за шти те кон ку рен ци-
је (кон тро лу кон цен тра ци ја) и огром ну енер ги ју утро ши ла на не ко ли ко ве ли-
ких слу ча је ва, уме сто да се ба ви да ле ко лак шим и не спор ним по сло ви ма у 
обла сти за шти те кон ку рен ци је, по пут зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја и, 
на ро чи то, хо ри зон тал ним спо ра зу ми ма, од но сно кар те ли ма. Ко ми си ја не ма 
пра во ка жња ва ња, већ са мо на ла же по вра так у прет ход но ста ње. Ка жња ва ње, 
у ве о ма чуд ном за кон ском ре ше њу, спа да у над ле жност су до ва за пре кр ша је. 
Ипак, над ле жно сти Ко ми си је су ве о ма ве ли ке и она их не ис пу ња ва аде кват но, 
бу ду ћи да не ма по треб не ре сур се. По гре шне стра те шке од лу ке уну тар са ме 
Ко ми си је до ве ле су до ова квог ње ног функ ци о ни са ња. Иако је упо ред но ис ку-
ство по ка за ло да те ла за за шти ту кон ку рен ци је у сво јој ра ној фа зи тре ба да се 
кон цен три шу на за сту па ње (advocacy) иде је за шти ти те кон ку рен ци је, Ко ми си-
ја се ти ме уоп ште ни је ба ви ла.

Ко ми си ја оства ру је ве о ма ви со ке при хо де, бу ду ћи да на пла ћу је сво је услу ге. 
Ве о ма ни ско де фи ни са ни праг оба ве зног при ја вљи ва ња кон цен тра ци ја и ве ли-
ки број слу ча је ва у ко ји ма Ко ми си ја раз ма тра кон цен тра ци ју и на пла ћу је ту 
сво ју услу гу до вео је до ве ћих при хо да не го што су тро шко ви Ко ми си је. Ко ми-
си ја, ме ђу тим, не ма до во љан број за по сле них, на ро чи то уко ли ко се узме у 
об зир ка дров ска оспо со бље ност. На и ме, нај ве ћи број слу жбе ни ка Ко ми си је 
пре у зет је из не ка да шње са ве зне Ан ти мо но пол ске ко ми си је и јед но став но ни је 
оспо со бљен за по сло ве за шти те кон ку рен ци је у тр жи шној при вре ди. 

Иако је за кон оби ман, ње го ва при ме на ве за на је за број не под за кон ске ак те. 
До сад је до не сен од ре ђе ни број ака та ко ји, фор мал но гле да но, омо гу ћа ва ју 
при ме ну За ко на, али су су штин ски мањ ка ви, бу ду ћи да не про пи су ју на од го-
ва ра ју ћи на чин по ступ ке и про це ду ре, по пут, на при мер, по ступ ка де фи ни са-
ња ре ле вант ног тр жи шта. Та ко ђе ни су до не се ни не ки од под за кон ских ака та 
ко ји су кључ ни за уна пре ђе ње ра да Ко ми си је, по пут Уред бе о за бра ње ним спо-
ра зу ми ма ко ји се из у зи ма ју из за бра не.



103Влаавина у Србији: кључне ререке за њено унаређење

20. Суд ство, од но сно пра во су ђе, као тре ћа гра на вла сти, од по себ-
ног је зна ча ја за до бру вла да ви ну, бу ду ћи да ова гра на вла сти има, у 
усло ви ма по де ле вла сти, кон трол ну функ ци ју над дру ге две гра не 
вла сти, пре све га над из вр шном вла шћу. Та ко ђе, пра во су ђе је јед на 
од основ них ком по нен ти вла да ви не пра ва као јед ног од кључ них 
еле ме на та до бре вла да ви не. Пра во су ђе се су о ча ва са број ним на ср-
та ји ма на своју не за ви сност, што се нај бо ље мо же са гле да ти у по ли-
тич ким бор ба ма око на чи на по ста вља ња, од но сно сме њи ва ња 
су ди ја. Те бор бе тре ба са гле да ти и у све тлу на сле ђе не ка дров ске 
струк ту ре у пра во су ђу, оне ко ја се у пра во суд ним те ли ма на ла зи ла 
2000. го ди не. С јед не стра не, по ли тич ке пар ти је, од но сно за ко но-
дав на и из вр шна власт, же ле ли су да у што ве ћој ме ри кон тро ли шу, 
не са мо про цес из бо ра, већ и кан ди до ва ња су ди ја, од но сно за по чи-
ња ња про це са раз ре ше ња. Та ква кон тро ла пер со нал них ре ше ња 
омо гу ћа ва ла би по ли тич ким пар ти ја ма на вла сти и кон тро лу ове 
гра не вла сти, од но сно угро зи ла би ње ну не за ви сност. С дру ге стра не, 
до ми на ци ја Ве ли ког пер со нал ног ве ћа у про це су пред ла га ња омо гу-
ћа ва ла би да са ме су ди је у пот пу но сти кон тро ли шу про цес из бо ра 
но вих ко ле га. Ти ме се ства ра осно ва за ре про дук ци ју не за до во ља ва-
ју ће ка дров ске струк ту ре пра во су ђа, као и за из бе га ва ње про це са 
лу стра ци је ко ји је био ини ци ран не ко ли ко пу та. Шта ви ше, уну тар 
пра во су ђа ве о ма је ра ши рен на чин ми шље ња пре ма ко ме се не за ви-
сност пра во су ђа по и сто ве ћу је са ти ме да пра во су ђе ни ком не тре ба 
да по ла же ра чу не за сво је по сло ве.

 
21. Пра во су ђе је то ком 1990-тих го ди на до жи ве ло сна жну не га-

тив ну се лек ци ју. Док је у до ба јед но стра нач ког, со ци ја ли стич ког 
си сте ма пра во су ђе ужи ва ло од ре ђе ни углед, а су ди је има ле со ли-
дан ма те ри јал ни и дру штве ни ста тус, ни шта од то га се ни је одр-
жа ло са уво ђе њем ви ше стра нач ког си сте ма и на пре до ва њем тр жи-
шне при вре де. Опа да ње угле да и ре ла тив них при ма ња до ве ло је до 
то га да су се мно ге, и то бо ље, су ди је опре де ли ле за при ват ну прак су 
у ко јој су да ле ко ви ше за ра ђи ва ле. На да ље, укљу че ност пра во су ђа 
у по ли тич ке, на ро чи то из бор не, ма ни пу ла ци је ума њи ло је њи хо ву 
ре пу та ци ју. Ова кве ка рак те ри сти ке ка дров ске струк ту ре пра во-
су ђа до да ју по себ ни еле мент раз ма тра њу пи та ња не за ви сно сти. 

22. Ор га ни за ци ја пра во су ђа је нео д го во ра ју ћа. Са ста но ви шта 
те ри то ри јал не ор га ни за ци је, на сле ђе на је ши ро ка мре жа су до ва са 
ве ли ким бро јем су ди ја. Број су ди ја је исти као у Ар ген ти ни (ско ро 
пет пу та ве ћи број ста нов ни ка и фе де рал на струк ту ра др жа ве), а 
шест пу та ве ћи не го у Дан ској (зе мљи не што ма ло ма њег ста нов-
ни штва и 7,5 пу та ве ћег бру то до ма ћег про из во да). Исто вре ме но, 
по сто ји ве ли ки број за о ста лих слу ча је ва. Основ ни раз лог за то 
ле жи у то ме што су ди је ра де не е фи ка сно, бу ду ћи да не по сто ји кул-
ту ра тим ског ра да. Су ди ја је, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, „сам свој 
ор ке стар”, тј. оба вља све оне по моћ не по сло ве ко је за ње га тре ба да 
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оба вља ју суд ски слу жбе ни ци. Раз ло зи за не до ста так ова кве 
са рад ње на ла зе се на обе стра не. На да ље, не за ви сно од не до-
стат ка ова кве не по сред не са рад ње ква ли тет суд ских слу жбе ни ка, 
у оној ме ри у ко јој оба вља ју по сло ве, ни ка ко не до при но си ефи-
ка сно сти суд ства.

23. Мно ге за ми шље не и за ко ном пред ви ђе не ор га ни за ци о не 
про ме не у пра во су ђу јед но став но ни су спро ве де не. Ни је фор ми-
ран управ ни суд, као суд дру ге ин стан це у слу ча ју управ них по сту-
па ка, а Вр хов ни суд ни је рас те ре ћен у по гле ду сво је са да шње апе-
ла ци о не функ ци је. Сто га Вр хов ни суд, ко ји чи ни из у зет но ве ли ки 
број су ди ја, не мо же да се усред сре ди на сво је основ не функ ци је, а 
то је уна пре ђе ње и обез бе ђи ва ње је дин ства суд ске прак се. Шта-
ви ше, Вр хов ни суд ни је ак ти ван у обла сти за сту па ња пра во су ђа и 
ње го вих ин те ре са, већ се све сво ди на јав ну раз ме ну оп ту жби са 
пред став ни ци ма из вр шне вла сти, нај ви ше у ме ди ји ма. Ре пу та ци ји 
Вр хов ног су да, од но сно ре пу та ци ји суд ске вла сти у це ли ни, ште-
ти ло је ду го го ди шње и кон зи стент но не ги ра ње по сто ја ња ко руп-
ци је и дру гих зло у по тре ба у пра во су ђу, по сле от кри ва ња та квих 
слу ча је ва, чак и у слу ча ју су ди ја са мог Вр хов ног су да. 

24. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да су, са ста но ви шта ко ри сни ка, 
не е фи ка сност и не ком пе тент ност ве ћи про бле ми суд ске вла сти 
не го са ма ко руп ци ја. Део про бле ма не е фи ка сно сти ле жи у нео д го-
во ра ју ћим про це сним пра ви ли ма. Већ са мо до но ше ње но вих 
за ко на ко ји ма је по јед но ста вљу је и убр за ва про це ду ра до ве ло је до 
зна чај них по ма ка у по гле ду ефи ка сно сти пра во су ђа (про сеч но 
вре ме при нуд ног из вр ше ња уго во ра је сма ње но за ви ше од 1/3). 

25. Вла да Ср би је је до не ла На ци о нал ну стра те ги ју ре фор ме пра-
во су ђа. Не за ви сно од са др жа ја Стра те ги је, ко ја је при лич но уоп-
штен до ку мент, сти че се ути сак да је она до не се на „под при ти ском” 
ме ђу на род них чи ни ла ца и да у са мој из вр шној вла сти ни је би ло 
сна жне по ли тич ке во ље да се по све ти овом по слу. То се по сред но 
мо же ви де ти и из то га да је две го ди не по усва ја њу ове стра те ги је 
ве о ма ма ло учи ње но на ње ном спро во ђе њу, иако са ма стра те ги ја 
пре ви ђа крат ко роч не ме ре ко је је тре ба ло при ме ни ти за кључ но са 
кра јем про шле го ди не. 

26. Основ на ди ле ма ве за на за уна пре ђе ње упра вља ња пу тем 
ре фор ме пра во су ђа је сте да ли по ли тич ке пар ти је же ле да се пра-
во су ђе за и ста ре фор ми ше. То у ве ли кој ме ри за ви си од ци ље ва 
по ли тич ких пар ти ја, од но сно да ли сна жно, не за ви сно и ефи ка сно 
пра во су ђе мо же да до при не се или од мог не ис пу ња ва њу тих 
ци ље ва. Мо же се оче ки ва ти да ће да ља ста би ли за ци ја пар тиј ско-
по ли тич ке сце не, ње но укруп ња ва ње, и про ду же так вре мен ског 
хо ри зон та по ли тич ких пар ти ја (оба ра ње њи хо ве дис конт не сто пе) 
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ство ри ти по ли тич ке под сти ца је за ре фор му пра во су ђа у том сми-
слу. На спољ ном пла ну, до дат не под сти ца је за ова кве по те зе мо же 
да пред ста вља про цес при бли жа ва ња ЕУ, ка ко у склопу окви ра 
де фи ни са ног ССП-ом, та ко и окви ра ко ји би Ср би ји евен ту ал но 
дао ста тус зе мље кан ди да та за члан ство.

27. Ни во ко руп ци је у Ср би ји је опао по сле вр хун ца ве ро ват но 
до стиг ну тог 2000. го ди не. Не за ви сна ис тра жи ва ња пред у зет ни ка 
су по ка за ла да је опа ла ка ко рас про стра ње ност ад ми ни стра тив не 
ко руп ци је (ме ре но бро јем ко руп ци о них тран сак ци ја), та ко и њен 
ин тен зи тет (ме ре но про сеч ном ве ли чи ном ми та). Ин ди рект не 
по ли ти ке др жа ве на пла ну бор бе про тив ко руп ци је, пре све га 
ве за не за др жав не по ли ти ке у до ме ну ли бе ра ли за ци је и де ре гу ла-
ци је (це не, спољ на тр го ви на итд.), као и др жав не по ли ти ке у 
обла сти јав них на бав ки, ума њи ле су под сти ца је при вред ним 
су бјек ти ма да се ко руп тив но по на ша њу, од но сно под сти ца је 
др жав ним слу жбе ни ци ма да из ну ђи ва њем или до слу хом при сва-
ја ју ми то.

Оквир 3.  
Са вет за бор бу про тив ко руп ци је

Са вет за бор бу про тив ко руп ци је је фор ми ран као са ве то дав но те ло Вла де 
Ср би је, са ман да том да „са гле да ак тив но сти у бор би про тив ко руп ци је, да 
пред ла же… ме ре ко је тре ба пред у зе ти… пра ти њи хо во спро во ђе ње и да да је 
ини ци ја ти ве”. Ме ђу тим, до са да шње ак тив но сти Са ве та би ле су, пре све га, 
усме ре не ка кон крет ним слу ча је ви ма ко руп ци је и у тим слу ча је ви ма Са вет је 
пре у зео ис тра жну функ ци ју. Шта ви ше, ана ли за слу ча је ва ко је је Са вет иза-
брао, по ка зу је да се ра ди не са мо о на вод ној ко руп ци ји, већ се раз ма тра ју раз-
ли чи ти, не ко руп тив ни об ли ци кр ше ња за ко на, а у мно гим слу ча је ви ма раз ма-
тра ју се од ре ђе не др жав не по ли ти ке (по ли ти ка при ва ти за ци је, на при мер) са 
ста но ви шта њи хо ве дру штве не свр сис ход но сти. Ова ква од сту па ња од основ не 
над ле жно сти до ве ла су до су ко ба уну тар са мог Са ве та (ве ли ки број љу ди је 
на пу стио ово те ло), али и до су ко ба са осни ва чем – Вла дом Ср би је. 

Јед на од основ них при ту жби Са ве та на осни ва ча је не до вољ но и не ре дов но 
фи нан си ра ње, али оправ да ност та кве оп ту жбе мо же се са гле да ти са мо на осно-
ву ја сног ман да та и про гра ма ра да. Тим пре што је и у окви ру са мог Са ве та 
оста ло не ре ше но пи та ње да ли ње го ви чла но ви свој по сао тре ба да оба вља ју 
до бро вољ но или за то тре ба да бу ду пла ће ни. Из ве сно је да у усло ви ма у ко ји ма 
ни су про фе си о нал но ан га жо ва ни ква ли тет ни са рад ни ци, ни је мо гу ће до би ти 
ква ли тет не прав не и еко ном ске ана ли зе што се мо же ви де ти из до ступ них 
из ве шта ја Са ве та. Сам Са вет прак тич но и не ма за по сле не и све се сво ди на, у 
ве ли кој ме ри, до бро во љан рад. 

Очи глед но је да де ло ва ње Са ве та ни је би ло пра ће но од го ва ра ју ћим под за кон-
ским ак ти ма, али основ ни про блем је про и за шао из не по што ва ња под за кон ског 
ак та ко јим је Са вет осно ван. Из ве сно је да Са вет ова кав ка кав је сте не ма бу дућ-
ност, али оста је отво ре но пи та ње са ве то дав не функ ци је, бу ду ћи да пред ло же но 
ре ше ње Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је не об у хва та ту функ ци ју.
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28. Не по сто је по у зда ни по да ци о кре та њу по ли тич ке ко руп ци је 
(не за ви сно да ли се ра ди о ад ми ни стра тив ној ко руп ци ји или овла-
да ва њу др жа вом – state capture). Иако по ли тич ке пар ти је ову те му 
ра до ста вља ју на свој днев ни ред и ко ри сте је за по ли тич ку бор бу, 
на ро чи то то ком пред из бор не кам па ње, ис тра жи ва ња јав ног мње ња 
не по ка зу ју да је за би ра че пи та ње ко руп ци је од пре суд не ва жно-
сти, од но сно не са гле да ва ју је као нај ве ћи дру штве ни про блем (тек 
је на 4. ме сту). Ве о ма ве ро ват но да се ра ди о про це ни по ли тич ких 
пар ти ја да ова кво ин си сти ра ње на фе но ме ну ко руп ци је (без об зи ра 
да ли не ко на вла сти или не) да је до бре ре зул та те на пла ну по ли-
тич ког реј тин га. Ипак, на осно ву то га не тре ба до но си ти чвр сте 
за кључ ке о по сто ја њу и ни воу по ли тич ке ко руп ци је. 

 
29.  Поред не сумњ ивог усп еха  који  ј е по стигну т  у  поглед у инди-

ректни х п ол итика борб е про тив  корупц ије, на пла ну директ них  
мера успех н ије  био несп ора н. У  то м погледу с е прили чно  лута ло, 
пре све га у  погле ду тог а да л и д ир ектну  борбу  пр оти в кор упц иј е 
треба  пр епустит и  ис кључиво  „кла си чним”  ор га нима п ра вн е држа-
ве  ( полиција, тужилаштво,  судови), или  у све  то тре ба да  се у в ећ ој  
м ер и  укључ е  но ве,  сп ецијал изо ва не  антикорупцијск е инсти ту ције.  
Док су у пр во м пер иоду по сл е  20 00 .  годин е н ов е,  специја лиз ова не 
ин ст иту ције б ил е прилично  п опуларне,  искуст ва са  Сав ет ом за  
б орбу против к ор упције дов ела  су до  окр ет ањ а  ка „кл асичним” 
и нсти туција ма ,  које  су  у пос ледњи х н еколико година  им але  н есум-
њ ив  ус п ех у ра зо ткривају  ко рупциони х чвор ишт а у др жа вн ој упра-
ви  ( погрешно назив ани х „мафи јам а”). 

30.  Н ародна скуп штина  ј е усв ој ила два  кључ на зак она ве зана з а 
д ир ектну борбу  прот ив  ко рупци је,  п ре свега полит ичке кор упц иј е,  
а то  с у З акон о ф ин ансирањ у политичк их  с трана ка  и За ко н  о спре-
чавањ у  сукоб а интер еса. Н а  усвајање  че ка предло г Зако на о а ген-
ци ји за  борбу про тив корупциј е, чиј и  би мандат био  у право 
 при мена  ова  д ва  зако на . З акон о  фи нансирању  п олити чких  па ртија 
ј е исувише ре ст рик тиван,  т ако да  све по литичке партије  им ај у 
„ал иби”  да га не при мењују дос ле дн о, до к  је За ко н  о спречава њу  
сукоб а инт ере са им а и сувише  бл аге казнен е одред бе. Ук ол ико се 
ус во ји предло г Зако на о а ген ци ји за б орб у прот ив кор упц иј е, пре-
ст аје манда т пост ојећег  Са ве та за борбу  против кор упције , што 
зн ач и д а се г уб и,  ма кар и н ом инална, са ветода вн а функ ци ја овог 
тела , одн осно  извршна  вл аст више  не ће  б и ти  у  п ри лици  да  институ-
ционали зов ан о д обија миш љења о  могућ нос ти ма за борбу против 
корупције. 
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Оквир 4. 
Упра ва за јав не на бав ке 

За ко ном о јав ним на бав ка ма, до не тим 2002. го ди не су осно ва на два но ва те ла, 
Упра ва за јав не на бав ке и Ко ми си ја за за шти ту пра ва по ну ђа ча. Упра ва за јав не 
на бав ке је осно ва на као по себ на ор га ни за ци ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је са 
за дат ком да ра ди на ус по ста вља њу си сте ма јав них на бав ки ко ји ће би ти еко но-
ми чан, ефи ка сан и тран спа рен тан и ко ји ће омо гу ћи ти ја ча ње кон ку рен ци је, 
рав но пра ван трет ман свих по ну ђа ча и су зби ја ње ко руп ци је. Ко ми си ја за 
за шти ту пра ва (пр во бит но Ко ми си ја за за шти ту пра ва по ну ђа ча) осно ва на је 
са ци љем за шти те пра ва по ну ђа ча и јав ног ин те ре са у свим фа за ма по ступ ка за 
до де лу уго во ра о јав ним на бав ка ма. Ни Упра ва ни Ко ми си ја се не мо гу сма тра-
ти не за ви сним те ли ма, бу ду ћи да ди рек то ра Упра ве, од но сно чла но ве Ко ми си-
је, име ну је Вла да. Пред лог но вог За ко на о јав ним на бав ка ма, ко ји че ка усва ја ње 
у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је, знат но ме ња са да шње ре ше ње. 
На име, чла но ве Ко ми си је за за шти ту пра ва по ну ђа ча ће би ра ти На род на 
скупш ти на, на пред лог Вла де. 

Од ка ко је За кон по чео да се при ме њу је при ме ћу је се зна чај но по бољ ша ње у 
по гле ду тран спа рент но сти и кон ку рен ци је у од но су на пе ри од пре до но ше ња 
За ко на. Кон ку рент ни по ступ ци, ко ји под ра зу ме ва ју об ја вљи ва ње јав ног по зи-
ва и сло бод ну кон ку рен ци ју ме ђу по ну ђа чи ма, по ве ћа ли су сво је уче шће са 0% 
у 2001. го ди ни, на 36% у 2002. го ди ни, да би 2006. го ди не до сти гли 73%. 

Ме ђу тим, у спро во ђе њу има до ста тех нич ких про бле ма. На и ме, ра ди се о 
ве о ма ком плек сној обла сти, а ин сти ту ци је у Ср би ји ни су на ви кле да на бав ке 
ра де у скла ду са уна пред про пи са ним про це ду ра ма. За то је ве ли ки при ти сак 
вр шен на Упра ву за јав не на бав ке, у сми слу зах те ва за по ја шње њи ма и са ве ти-
ма, а она ни је има ла ка па ци те та да у пот пу но сти од го во ри на ове зах те ве. Као 
при мер про бле ма са ко ји ма се су о ча ва Упра ва на во ди мо по дат ке из 2005. го ди-
не: би ло је 80.000 по ну ђа ча, 12.000 на ру чи ла ца и 250.000 уго во ра. Број за по сле-
них у Упра ви за јав не на бав ке је око 25 и са свим је ја сно да Упра ва не мо же 
са ма да се ба ви свим про бле ми ма ве за ним за јав не на бав ке. Чи ње ни ца да 
Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја још ни је пот пу но опе ра тив на са мо до дат но 
оте жа ва це лу си ту а ци ју.
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