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Резиме: Катастрофални ризици, који се 

јављају услед природних непогода и деловања 

људског фактора, имају за последицу огромне 

материјалне губитке и људске жртве. Услед 

њиховог растућег интензитета и фреквенције 

у глобалним размерама, дати ризици 

представљају једну од кључних претњи за 

одрживи развој у савременим условима. 

Традиционалним ex post финансирањем 

штетних последица катастрофалних догађаја 

искључиво од стране државе, оптерећује се 

буџет и сужавају могућности превентивног и 

репресивног деловања, са циљем 

превазилажења неповољних ефеката у што 

краћем року. Стога су развој и примена 

одговарајућих метода активног управљања 

катастрофалним ризицима у интересу 

целокупне националне економије и друштвене 

заједнице. Имајући у виду објективну 

лимитираност техничких и финансијских 

капацитета сектора осигурања, као једна од 

могућности управљања катастрофалним 

ризицима јавља се формирање заједничког 

фонда од стране државе и осигуравајућих 

компанија, са наменом покрића последица 

њихове реализације.  

Кључне ријечи: катастрофални ризици, 

управљање ризицима, осигурање. 

Abstract: Catastrophic risks that occur due to 

natural disasters and human activities result in 

huge economic losses snd human victims. Due to 

their growing intensity and frequency on a global 

scale, given risks represent one of the key threats 

to sustainable development in contemporary 

conditions. Traditional ex post financing of 

harmful effects of catastrophic events exclusively 

by the government burdens the budget and limits 

the possibilities of preventive and repressive 

actions, in order to overcome their adverse impact 

as soon as possible. Therefore, the development 

and application of appropriate methods of active 

management of catastrophic risks are in the 

interests of the whole national economy and 

society. Having regard to the objective limitation 

of technical and financial capacity of the 

insurance sector as one of the options for 

catastrophic risk management arises the formation 

of a mutual fund by the government and insurance 

companies with the purpose of covering the 

consequences of their realization. 

Key Words: catastrophic risks, risk management, 

insurance 

1. Увод 

Предмет рада су могућности управљања 

катастрофалним ризицима који погађају велики 

број лица и објеката истовремено, 
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угрожавајући опстанак и нормално 

функционисање значајног дела једне 

друштвене заједнице. Својом реализацијом, 

катастрофални ризици узрокују хуманитарне 

ефекте (укључујући губитак људских живота, 

физичке и психичке повреде лица), економске 

ефекте (који могу бити директни – у смислу 

оштећења и уништења инфраструктуре, 

стамбених и комерцијалних објеката и других 

материјалних облика активе и индиректни – 

нпр. услед прекида рада пословних субјеката и 

изгубљене зараде), као и еколошке ефекте 

(попут губитка обрадивог земљишта и 

деградације екосистема). Екстремни догађаји 

(хазарди) који се налазе у основи 

катастрофалних ризика могу бити природни, 

или повезани са људским деловањем. У првом 

случају, реч је о догађајима који су резултат 

тектонских поремећаја (попут земљотреса, 

цунамија и вулканских ерупција) или изузетно 

неповољних климатских прилика (као што су 

поплаве, олује, град, суше, итд.) Под дејством 

људског фактора, са друге стране, настају 

катастрофални догађаји попут терористичких 

напада, нуклеарних експлозија, поморских и 

авионских несрећа, итд.  

Циљ рада је да укаже на важну улогу државе у 

обезбеђењу осигурања катастрофалних ризика 

који, услед својих специфичних 

карактеристика, нису предмет покрића од 

стране директних осигуравача. У раду ће 

најпре бити образложени могући начини 

финансирања материјалних штета по основу 

катастрофалних ризика, како би биле 

идентификоване предности осигурања у односу 

на једноставно ослањање на помоћ државе. 

Кроз анализу података о катастрофалним 

ризицима у свету, биће емпиријски 

верификоване одговарајуће тенденције у 

погледу интензитета и учесталости датих 

ризика током времена. Наставак рада ће бити 

посвећен примењеним моделима управљања 

катастрофалним ризицима у релевантним 

земљама, са посебним освртом на могућности 

управљања тим ризицима у Србији. 

2. Катастрофални ризици и осигурање 

Опасност од рушилачког дејства природних 

сила била је управо један од кључних разлога 

за појаву идеје о осигурању. Схвативши да 

човек, као појединац, не може да се избори са 

последицама катастрофалних догађаја, људи су 

почели да се удружују у заједнице ризика како 

би, из заједнички формираног фонда, вршили 

обештећење погођених чланова заједнице. Под 

катастрофалним ризицима у осигурању се 

подразумева могућност реализације природног 

феномена, или људском активношћу 

проузрокованог догађаја, који погађа велики 

број осигураника истовремено, изазивајући 

неуобичајено висок обим штете. Да би се неки 

догађај могао сматрати катастрофалним, 

неопходно је да узроковани износ штете или 

број људских жртава превазиђу одговарајући, 

унапред дефинисани износ. Праг вредности 

датих величина се, током времена, прилагођава 

деловању инфлације и повећању степена 

развијености угрожених подручја. У складу са 

опште прихваћеном терминологијом Swiss Re, 

као једног од водећих светских реосигуравача, 

штетни догађај се класификује као 

катастрофалан уколико изазове укупне штете у 

износу од најмање 96 мил. америчких долара 

(USD), односно осигуране штете које 

превазилазе 48 мил. USD.
1
 Такође, догађај је 

катастрофалан уколико има за последицу 

најмање 20 смртних случајева, 50 повређених 

лица или губитак дома за најмање 2.000 људи 

(Swiss Re, 2014, 2). 

У основи, постоје два могућа приступа 

обезбеђењу надокнаде имовинских штета услед 

катастрофалних догађаја, које превазилазе 

сопствена текућа средства и претходно 

формиране резерве појединаца и организација. 

Ex post приступ подразумева да се штете на 

имовини надокнађују средствима од 

задуживања, државне помоћи или 

хуманитарних донација. У оквиру ex ante 

приступа, са друге стране, штете се 

надокнађују путем покрића које обезбеђују 

осигуравачи, а на бази претходно уплаћених 

премија од стране осигураника (OECD, 2008, 

16). 

Предност ex post приступа, са аспекта 

погођеног субјекта, огледа се првенствено у 

чињеници да он неће ангажовати сопствена 

средства пре него што наступи, и уколико не 

наступи катастрофални догађај. Међутим, 

овакав приступ се одликује већим бројем 

недостатака. Претходна искуства показују да је, 

са једне стране, тешко извршити праведну 

алокацију финансијске помоћи онима који су 

погоћени и којима је она потребна. Са друге 

стране, тешко је извршити адекватну расподелу 

терета накнаде штете на оне који нису 

погођени катастрофом, јер државна помоћ има 

за последицу веће пореско оптерећење 

становништва у целини. Непосредно након 

катастрофе, покрећу се дебате о разлозима 

настанка штете и субјектима који ће бити 

одговорни за њену надокнаду. Овакве дебате 

одлажу пружање помоћи жртвама, која је, онда 

                                                           
1 Праг вредности укупних штета је нижи у случају 

поморских и авионских несрећа, и износи 19,3 мил. 
USD, односно 38,6 мил. USD, респективно. 
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када је пружена, често недовољна за санирање 

штетних последица. Судбина жртава је 

препуштена резултатима одлучивања 

политичких субјеката, могућностима државе да 

прибави средства на међународном 

финансијском тржишту и доброј вољи 

донатора. Ако су у питању догађаји умереног 

интензитета, тј. догађаји који изазивају штете 

које нису довољно високе да би били 

активирани државни програми помоћи или 

хуманитарне донације, погођени субјекти који 

нису осигурани неће бити уопште обештећени. 

Еx post приступ не може утицати на сам ризик 

природних катастрофа, јер је штета већ 

настала, па не могу бити примењене никакве 

мере којима би она могла бити умањена.  

Сви поменути фактори успоравају 

реконструкцију и отежавају целокупни 

економски опоравак од последица 

катастрофалног догађаја. Са друге стране, на 

принципима узајамности и солидарности 

базирано осигурање унапред организује 

надокнаду имовинских вредности које могу 

бити оштећене или уништене услед стихије, 

расподељујући ризик на мноштво лица којима 

прети иста опасност. На бази уплате премија, 

погођена лица имају право на исплату 

надокнаде штете од стране осигуравача када 

наступи уговором предвиђени осигурани 

случај. С обзиром да је ширина осигуравајућег 

покрића унапред дефинисана, исплате накнаде 

могу бити благовремено реализоване. 

Осигурање обезбеђује покриће штете на 

приватној имовини, као и штете услед прекида 

пословања привредних субјеката. Самим тим, 

влада погођене земље може да усмери напоре 

на санирање штета на објектима 

инфраструктуре и другим објектима који су од 

јавног значаја. Чланови заједнице ризика који 

нису директно погођени конкретном 

катастрофом не морају сносити никакве 

накнадне последице, јер се исплата одштетних 

захтева врши из претходно формираног 

осигуравајућег фонда. Тиме је објективно 

умањена потреба за ангажовањем средстава 

државе и становништва као целине. Коначно, 

ex ante приступ може утицати на ризик 

катастрофалних догађаја кроз одобравање 

попуста у премијама у случају примене 

адекватних превентивних мера, односно кроз 

смањење или неодобравање осигуравајућег 

покрића уколико такве мере изостану. 

3. Анализа података о катастрофалним 

ризицима у свету 

Катастрофални ризици се, традиционално, 

одликују ниском фреквенцијом и изузетно 

високим интензитетом штета. Међутим, у 

глобалним размерама посматрано, присутна је 

тенденција пораста учесталости 

катастрофалних догађаја током времена. У току 

2013. године, у свету је забележено 150 

природних непогода катастрофалних размера, у 

поређењу са свега 33 природне катастрофе у 

1970. години. Годишњи број катастрофалних 

догађаја узрокованих људским фактором је 

такође повећан, са 61 у 1970. на чак 158 у 2013. 

години (Swiss Re, 2014, 2). Током посматраног 

периода, број катастрофалних догађаја је 

повећаван по просечној годишњој стопи од 

4,7% у првом, односно 3,2% у другом случају. 
 

 
Слика 1.  Број катастрофалних догађаја у свету у периоду 

1970-2013. године2 

Иако бележи значајне варијације током 

времена, број људских жртава по основу 

природних катастрофа је на релативно вишем 

нивоу у поређењу са катастрофама 

узрокованим деловањем човека. Као 

најтрагичнији догађаји издвајају се поплаве у 

Бангладешу 1970. године (300.000 жртава), 

земљотрес у Кини 1976. године (255.000 

жртава), земљотрес на Хаитију 2010. године 

(222.570 жртава), земљотрес у Индонезији 

2004. године (220.000 жртава), тропски циклон 

у Бурми 2008. године (138.300 жртава) и 

тропски циклон у Бангладешу 1991. године 

(138.000 жртава) (Swiss Re, 2014, стр. 44).  
 

 
Слика 2.  Број људских жртава по основу катастрофалних 

догађаја у свету у периоду 1970-2013. године3  

                                                           
2 Swiss Re. (2014). Natural catastrophes and man-made 

disasters in 2013. Sigma, No. 1/2014, Zurich: Swiss Re, стр. 
2. 
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Знатно је очигледнија узајамна веза између 

броја природних катастрофа и укупног износа 

материјалних штета током времена. Од 1970. 

године до почетка `90-их година XX века, 

економски губици по оснoву катастрофалних 

догађаја су повећавани по просечној годишњој 

стопи од 22,3%, остваривши износ од 22 млрд. 

USD просечно годишње. Просечна годишња 

стопа раста материјалних штета током 

преосталог посматраног периода износила је 

31,2%, а њихов просечни годишњи износ чак 

147 млрд. USD. Просечно учешће осигураних у 

укупним штетама је износило приближно 

45,2% током  целокупног посматраног периода. 

Релативно највећи осигурани губици су 

забележени по основу урагана Katrina у САД-у 

и Мексику 2005. године (80,3 млрд. USD), 

земљотреса у Јапану 2011. године (37,6 млрд. 

USD), урагана Sandy у САД-у 2012. године 

(36,8 млрд. USD), урагана Andrew у САД-у 

1992. године (27,5 млрд. USD) и терористичког 

напада на Светски трговински центар и 

Пентагон у САД-у 2001. године (25,6 млрд. 

USD) (Swiss Re, 2014, стр. 43). 
 

 
Слика 3.  Укупни износ материјалних штета по основу 

катастрофалних догађаја у свету у периоду 1970-2013. 

године4  

Могуће је издвојити више фактора који утичу 

на повећање броја катастрофалних догађаја и 

обима насталих материјалних штета током 

претходних деценија. Један од кључних 

узрочника пораста штета је повећана густина 

насељености у ризицима угроженим 

подручјима. Више од 40% светске популације 

живи у конгломератима који су се показали 

екстремно изложеним катастрофалним 

ризицима и у којима је изражена кумулација 

штета услед појединачних догађаја. Више од 

30% светске популације насељава морске 

обале, које су нарочито подложне ризицима 

природних катастрофа (www.swissre.com). 

Континуирани урбани и индустријски развој у 

угроженим подручјима резултира повећаном 

концентрацијом вредности и самим тим, 

доприноси повећању штета у случају 

реализације катастрофалних догађаја. Повећана 

                                                                                   
3 Ibidem, стр. 3. 
4 Ibidem, стр. 6. 

осетљивост грађевинских и објеката 

инфраструктуре у многим подручјима, услед 

неадекватне употребе земљишта, 

непридржавања стриктних стандарда, 

изостанка примене одговарајућих 

превентивних мера и неотпорности појединих 

нових материјала додатно доприносе штетним 

последицама катастрофалних догађаја. 

Коначно, глобалне климатске промене утичу на 

повећање учесталости и интензитета 

природних непогода повезаних са временским 

приликама, као што су олује и поплаве. 

Почетком XX века, просечна годишња 

температура на светском нивоу се увећавала за 

0,6 ˚C у току једног века. Од средине ’70-их 

година прошлог века, ово увећање износи 2,0˚C 

у току века, што сведочи о постојању глобалног 

загревања (Swiss Re, 2000, 13). 

4. Модели управљања катастрофалним 

ризицима 

Могуће је уочити битне разлике 

катастрофалних у односу на уобичајене ризике 

које осигуравачи преузимају у сопствено 

покриће, како са аспекта фреквенције и 

интензитета штета, тако и са аспекта локације 

осигураних вредности. Захваљујући обимном 

претходном искуству, вероватноћа реализације 

штетног догађаја као што је пожар може бити 

квантификована са задовољавајућом тачношћу. 

Предвиђање катастрофалних догађаја је 

релативно мање поуздано, услед њихове ниске 

учесталости и чињенице да вероватноћа 

њихове реализације није константна у току 

времена. Самим тим, подаци о штетама из 

претходних неколико година не могу пружити 

репрезентативну слику стварне изложености 

катастрофалном ризику. Када катастрофе не 

наступе у дужем временском периоду, 

осигуравачи често потцењују вероватноћу 

њихове реализације у будућности.  

Догађаји попут пожара узрокују појединачне 

штете, које могу бити умањене захваљујући 

одговарајућим превентивним и репресивним 

мерама, као и удаљености у односу на околне 

објекте. Катастрофални догађаји, са друге 

стране, узрокују симултане, махом тоталне 

штете на великом броју осигураних објеката у 

оквиру пространог географског подручја, 

суочавајући осигураваче са тзв. 

„катастрофалном акумулацијом“. Сума свих 

индивидуалних штета може достићи изузетно 

велике износе, који вишеструко превазилазе 

годишње приходе од премије. У одсуству 

дисперзије ризика, осигуравач се излаже 

потенцијалним губицима који су довољно 

велики да угрозе његово финансијско здравље 

и способност обављања редовне делатности. 
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У осигурању од пожара, локација осигураног 

објекта је фактор који има релативно мали 

значај. Када је реч о осигурању од природних 

катастрофа, ризик може изражено варирати 

између различитих географских подручја. 

Изложеност ризику земљотреса, на пример, 

зависи, између осталог, од локације осигураних 

вредности у односу на подручја која су позната 

као сеизмички активна. Са друге стране, пожар 

се може јавити било где. Услед тога, у 

осигурању од земљотреса је присутан проблем 

негативне селекције, јер ће тражња за том 

врстом осигурања бити присутна првенствено 

на оним подручјима у којима је висока 

вероватноћа реализације ризика. 

Наведене специфичне карактеристике 

катастрофалних ризика условљавају 

неспремност и/или неспособност осигуравача 

да понуде одговарајућу заштиту од тих ризика 

под релативно повољним условима, нарочито у 

угроженим подручјима којима је она 

најпотребнија. Очување материјалних интереса 

целокупне националне економије и друштвене 

заједнице намеће потребу за активним учешћем 

државе у домену подстицања осигурања ових 

ризика. Различити облици приватно - јавних 

партнерстава у релевантним земљама сведоче о 

могућностима адекватног управљања 

катастрофалним ризицима. 

А. Могућности управљања ризиком 

поплаве 

У Сједињеним Америчким Државама је 

развијен јединствени систем осигурања од 

поплава. Године 1968. успостављен је 

Национални програм осигурања од поплаве 

(National Flood Insurance Program - NFIP), 

којим управља федерални државни орган - 

Federal Emergency Management Agency (FEMA). 

Приватни осигуравачи имају улогу 

финансијског посредника између осигураника 

и наведеног државног органа, који је одговоран 

за надокнаду штете. Програм обезбеђује 

осигуравајуће покриће од поплаве по 

субвенционисаним премијским стопама за 

стамбена и комерцијална подручја. Осигурање 

је доступно само за квалификоване заједнице у 

којима је процењен ризик поплаве и примењене 

превентивне мере да би се умањиле будуће 

штете. Полиса коју издаје NFIP покрива штете 

услед поплаве, било да је она узрокована 

људском активношћу, као што је нпр. пробој 

неадекватно изграђених насипа, било да је 

узрокована природним догађајем, укључујући и 

ураган или цунами. Пошто је покриће које је 

обезбеђено овим програмом лимитирано, 

додатно покриће може бити купљено од 

приватних осигуравача. Стопа пенетрације 

тржишта за осигурање од поплаве је значајно 

порасла током последњих неколико година, 

првенствено захваљујући развијенијој свести 

јавности о опасности од поплава и агресивним 

маркентиншким кампањама вођеним од стране 

NFIP и приватних осигуравача (Paklina, 2003, 

5). Као одговор државе на претрпљене 

последице обимних поплава, у Француској је, 

1982. године, креиран програм обавезног 

осигурања од природних катастрофа – 

Catastrophes Naturelles (CatNat), који 

функционише по принципу националне 

солидарности. Приватни осигуравачи директно 

обезбеђују осигуравајуће покриће ризика 

поплаве по јединственим премијским стопама, 

док реосигурање, формулисање и 

имплементација програма превенције поплава 

и сузбијања њихових штетних последица 

представљају одговорност државе. Поред 

ризика поплаве, у оквиру CatNat програма је 

могуће прибавити осигурање и од других 

природних катастрофа (земљотреса, ерозије 

тла, суше и вукланске ерупције). За локалне 

заједнице у којима постоји тзв. план превенције 

природних ризика, предвиђена је фиксна 

франшиза од 10%, док у осталим заједницама 

њен износ варира у зависности од конкретних 

околности (Nguyen, 2013, 6). Реосигурање 

обезбеђује компанија која се налази у 100% 

власништву државе – Caisse Centrale de 

Reassurance (CCR), а која преноси део премије 

реосигурања директно на француску владу. 

Иако осигуравачи имају могућност трансфера 

преузетих ризика на приватне реосигураваче, 

релативно ниже премије реосигурања их 

мотивишу да највеће ризике реосигуравају код 

државне компаније CCR, чиме се постиже 

адекватна селекција ризика (Jametti, Ungern - 

Sternberg, 2010, 349). 

B. Могућности управљања ризиком 

земљотреса 

Као поучан пример решавања питања 

осигурања од земљотреса може послужити 

америчка држава Калифорнија, која је позната 

као сеизмички активно подручје. Земљотрес 

који је, у јануару 1994. године, погодио 

Нортриџ у Јужној Калифорнији, проузроковао 

је око 12,5 млрд УСД осигуране штете. 

Осигуравачи су морали да исплате накнаде 

штете у износу који је превазишао обим 

наплаћених премија у последњих 30 година 

(Insurance Information Institute, 2003, 4). Услед 

овако негативног искуства, већина осигуравача 

је почела да ограничава своју изложеност 

ризику земљотреса, издајући веома мало нових 

полиса којима је он био покривен, повећавајући 

ниво захтеваних премија и дела штете који је 

осигураник морао сам да сноси. У 1996. години 
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покренут је непрофитни облик приватно - 

јавног партнерства, у виду ентитета California 

Earthquake Authority (CEA), како би се 

осигурање од земљотреса учинило доступним 

за осигуранике и, истовремено, финансијски 

исплативим за осигураваче. Осигуравачи могу 

да учествују у овој организацији и нуде CEA 

полисе својим осигураницима. Компаније које 

одлуче да не учествују у овој организацији су, 

према закону, обавезне да понуде покриће од 

земљотреса својим осигураницима. Са друге 

стране, осигураници имају право избора у 

погледу коришћења тог покрића. Стандардна 

CEA полиса укључује франшизу од 15% од 

осигуране суме, и обезбеђује покриће само за 

куће, али не и за друге објекте као што су 

базени, гараже и слично (Jaffee, Russell, 1997, 

225). Ова базична, или тзв. „мини полиса“, има 

за сврху да помогне осигураницима да избегну 

материјалну пропаст услед катастрофалне 

штете, али и да премије буду на прихватљивом 

нивоу за што већи број становника. Поред 

стандардне, појавила се и допунска полиса, која 

укључује франшизу од 10% и којом је могуће 

остварити шире покриће. Осигуравајуће 

покриће обезбеђује не само накнаду штета које 

настану на осигураном објекту и предметима 

домаћинства, већ и средства неопходна за 

привремени смештај, све док погођени објекат 

не буде доведен у употребљиво стање. Додатни 

разлог за куповину осигурања од земљотреса, 

као и других природних катастрофа, 

представља чињеница да, уколико постоји 

хипотекарни кредит над погођеним објектом, 

осигураник и даље има обавезу да га 

благовремено измирује, чак и у ситуацији 

наступања тоталне штете. Премије осигурања 

варирају између 19 категорија, у зависности од 

типа објекта, његове старости, природе тла и 

локације, тј. близине познатих расцепних 

линија. Укупан капацитет за покриће насталих 

штета детерминисан је већим бројем нивоа 

заштите, према следећем редоследу: 

иницијалне уплате капитала од стране 

осигуравача партиципаната, према њиховом 

тржишном учешћу, додатне уплате осигуравача 

партиципаната, уколико укупне осигуране 

штете превазиђу унапред дефинисани износ, 

реосигурање код приватних реосигуравача, 

средства од емисије државних обвезница и 

средства од емисије тзв. катастрофалних 

обвезница на тржишту капитала (Russo, Van 

Slyke, 1996, 244-245). CEA располаже 

резервама које се сматрају довољним за 

покриће штетних последица које би биле 2,5 

пута веће од оних које 1994. године изазвао 

поменути земљотрес у Нортриџу (Torregrosa, 

2002, 40). 

Земљотрес који је 1964. године погодио 

Ниигату у Јапану формирао je у јавности 

уверење о неопходности осигурања од 

земљотреса. Након доношења одговарајућег 

закона, 1966. године, дизајниран је план 

осигурања од земљотреса, којим је 

успостављен специфичан систем расподеле 

последица овог ризика између приватних 

осигуравача и државе, у зависности од 

предмета осигурања. Најпре, проширењем 

покрића које пружа стандардна пожарна 

полиса, стамбени објекти и предмети 

домаћинства могу бити осигурани од ризика 

земљотреса, вулканских ерупција и цунамија. 

Иако су осигуравачи приватне компаније, циљ 

је да се побољша сигурност услова становања у 

складу са државном политиком. Премијске 

стопе варирају у зависности од локације, 

старости објекта и стандарда градње. Како би 

неопходна заштита била пружена максималном 

броју људи, установљени су лимити за 

осигуране суме. Осигурање функционише уз 

подршку државне реосигуравајуће шеме и без 

реосигурања код иностраних реосигуравача. 

Тачније, јапански директни осигуравачи и 

Japan Earthquake Reinsurance (JER), као 

реосигуравач који се налази у њиховом 

власништву, врше исплату накнаде штете до 

1,4 млрд. USD по једном штетном догађају. 

Јапанска влада сноси половину износа штете 

изнад 1,4 млрд. USD и 95% штета које 

превазилазе 10,5 млрд. USD, али највише до 

57,5 млрд. USD (General Insurance Rating 

Organization of Japan, 2014, 46). Други тип 

осигурања од земљотреса у Јапану се односи на 

индустријске ризике. Ово осигурање је вођено 

искључиво на приватној бази, без ослањања на 

државну подршку, и у великој мери зависи од 

иностраних реосигуравача. Иако не постоји 

правна препрека, стамбени објекти се никада 

не осигуравају у оквиру овог типа осигурања. 

Цунами и поплава узрокована земљотресом су 

искључени ризици, али могу бити предмет 

покрића уз плаћање додатне премије, док 

покриће ризика вулканске ерупције није могуће 

обезбедити. Како би се контролисала 

акумулација изложености ризику, цела земља је 

подељена на 12 зона, према којима се одређује 

лимит покрића, као и 7 зона у погледу 

изложености ризику, према којима варирају 

премијске стопе (Roth, 1999, 20). 

C. Могућности управљања 

ризиком олује 

С обзиром на претрпљене несагледиве штетне 

последице услед низа олуја, америчка држава 

Флорида може послужити као илустративан 

пример начина решавања питања осигурања од 

ове природне катастрофе. Након урагана 
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Andrew 1992. године, дошло је до смањења 

спремности осигуравача да изложе своје 

капацитете ризику олује, уз истовремени раст 

тражње за овом врстом осигурања. Како би се 

ојачала способност сектора осигурања у 

апсорбовању штетних последица појединачног 

великог догађаја, дошло је до предузимања 

низа корака. Најпре је основан пул осигуравача 

Florida Residental Property and Casualty Joint 

Underwritting Association, са примарним циљем 

обезбеђења осигуравајућег покрића од олује за 

оне становнике којима је оно било готово 

недоступно. У току 2002. године, формирана је 
Citizens Property Insurance Corporation 

(Citizens), као државни осигуравач у крајњој 

инстанци. У питању је идентитет који је 

ослобођен пореза, и који обезбеђује осигурање 

стамбених и комерцијалних објеката у 

приобалном, високоризичном подручју, као и 

свих других објеката који не могу бити 

покривени од овог ризика од стране самих 

осигуравача. Citizens функционише као 

осигуравајућа компанија у домену издавања 

полиса и накнаде штете. Могући дефицит се 

покрива доприносима осигуравача, сразмерно 

њиховом тржишном учешћу. Још један корак 

предузет у циљу пружања подршке локалним 

осигуравачима било је оснивање Florida 

Hurricane Catastrophe Fund (FHCF), као 

државног реосигуравајућег програма за 

катастрофалне олујне догађаје. У зависности од 

степена изложености њихових портфеља 

ризику олује, осигуравачи имају обавезу да 

прибаве реосигуравајуће покриће од овог 

фонда. Захваљујући повлашћеном пореском 

третману, ниским административним 

трошковима и одсуству премијског додатка за 

профит, фонд обезбеђује реосигурање ризика 

олује по премијским стопама у висини од свега 

25-30% премијских стопа приватног тржишта 

реосигурања (Insurance Information Institute, 

2005, 4). На тај начин, фонд утиче не само на 

проширење капацитета директних осигуравача 

за преузимање ризика олује, већ и на 

снижавање цена њихових услуга. Да би могао 

благовремено да исплаћује накнаде штета, 

фонд има могућност задуживања путем 

емитовања обвезница које су ослобођене од 

пореза.  

5. Управљање катастрофалним 

ризицима у Србији 

Катастрофални ризици који су релевантни за 

географско подручје Србије произлазе из 

природних опасности, укључујући земљотрес, 

клизишта, поплаву, сушу, снег, лед и лавине, 

као и техничко - технолошких несрећа 

(шумских пожара, дејства опасних материја, 

хемијских удеса, итд). На сваких десет година 

просечно, у Србији се догоди земљотрес који 

може да проузрокује штете на грађевинским 

објектима (Национална стратегија заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама, 2011, 22). 

Земљотрес који је 2010. године погодио 

Краљево изазвао је 11,3 млрд. динара (RSD) 

штете (Swiss Re, 2011, 24). У циљу разумевања 

подложности дејству катастрофалних ризика, 

идентификовани су економски сектори у 

Србији који зависе од временских прилика. 

Хидро-метеоролошки хазарди имају релативно 

највећи значај за пољопривреду, док остали 

осетљиви сектори укључују: производњу и 

дистрибуцију електричне енергије, сектор 

саобраћаја, грађевинарства, водопривреде, 

туризма и трговине. Укупни економски губици 

по основу атмосферских непогода у наведеним 

секторима се процењују на 200 до 600 мил. 

евра (EUR) годишње (World Bank, 2005, 8). 

TABELA I.  ПРОЦЕЊЕНИ ГУБИЦИ У ВРЕМЕНСКИ ЗАВИСНИМ СЕКТОРИМА У СРБИЈИ 

Сектор/Неповољне временске појаве 
Просечни годишњи 
економски губици (мил. 

EUR) 

Просечни годишњи 
губици људских живота 

Пољопривреда/поплаве 38,75-106,25 неколико до десетине 

Водопривреда/поплаве око 24,5 - 

Пољопривреда/град, јаке и обилне падавине, јак ветар око 91,45 неколико до десетине 

Пољопривреда/суша, мразеви око 500 нема губитака 

Производња енергије/екстремно ниске температуре око 8,95 неколико до десетине 

Одржавање путева/снег, поледица, залеђивање око 43,75 - 

Људски губици на аутопутевима, регионалним и локалним путевима проузроковани 
лошим временским приликама 

105-131 

Комерцијални ваздушни саобраћај 0,675-0,9 - 

Укупно 208,1-607,15 неколико до 160 

Извор: World Bank. (2005). Study on Economic Benefits of RHMS of Serbia. Belgrade: World Bank Study Group, 9. 
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Учешће пољопривредне производње у 

стварању бруто домаћег производа Србије је 

значајно, достижући износ од 10,6% у 2012. 

години (www.pks.rs). Међутим, осигурано је 

свега око 8% од 3,7 мил. ha обрадиве површине 

и мање од 5% од 631.552 регистрованих 

пољопривредних газдинстава 

(www.svijetosiguranja.eu). Поређења ради, 

пенетрација тржишта осигурања пољопривреде 

износи 78% у Аустрији, 60% у Шведској, 52% у 

Мађарској и 52% у Бугарској (Bielza Diaz-

Caneja et al. 2009, 15). Иако држава 

субвенционише 40% премије осигурања, према 

подацима Народне банке Србије, током 2012. 

године закључено је само 14.871 уговора о 

осигурању усева и плодова, са укупном 

премијом осигурања од 1,13 мил. RSD 

(www.nbs.rs), што чини свега 1,83% укупног 

тржишта осигурања. Наведени подаци упућују 

на закључак да коришћење средстава буџета 

представља преовлађујући начин финансирања 

штетних последица елементарних непогода у 

Србији. Дата ситуација се може објаснити 

ниском културом осигурања, недовољном 

обавештеношћу пољопривредних осигуравача 

о предностима које пружа такав начин 

управљања ризицима, али и ниским животним 

стандардом руралног становништва. Релативно 

веће могућности да приуште осигурање имају 

велика друштвена пољопривредна газдинства, 

којих има све мање услед процеса 

приватизације и уситњавања поседа, као и 

удружени произвођачи у виду кооперација и 

земљорадничких задруга, док се индивидуални 

пољопривредници, чија егзистенција управо 

зависи од величине приноса, ређе осигуравају. 

Такође, у условима релативно ниског степена 

развијености тржишта осигурања, ни сами 

осигуравачи не располажу довољним 

капацитетима да би могли нудити осигурање од 

катастрофалних ризика под приступаним 

условима. Тако, на пример, ризик суше може 

бити осигуран само код једне осигуравајуће 

компаније, и то за ограничени број 

пољопривредних култура.  

Након наступања неког од катастрофалних 

догађаја у Србији, по правилу се покрећу јавне 

дебате везане за настале штетне последице, 

чији је карактер битно различит у поређењу са 

економски развијеним земљама. Дебате које се 

данас воде у земљама ЕУ, САД, Канади, 

Аустралији, Јапану и сл. првенствено су 

фокусиране на тачност процене 

катастрофалних ризика и неопходност 

развијања нових техника управљања њима. 

Захваљујући удруженим напорима влада и 

осигуравача поменутих земаља, у претходном 

периоду је, у релативно великој мери, решено 

питање саме доступности осигурања од 

катастрофалних ризика. Дебате у нашој земљи, 

са друге стране, стављају акценат на могућност 

да се уопште обезбеди осигуравајуће покриће 

од појединих природних катастрофа, на 

неадекватност и недовољност превентивних 

мера, застарелост система заштите од поплава, 

система наводњавања, и противградне одбране, 

као и на неадекватну правну регулативу. Услед 

образложеног приступа њиховом управљању, 

ефекти катастрофалних ризика у Србији се у 

потпуности преливају на становништво, као 

пореске обвезнике и као купце 

пољопривредних производа. Држава има 

пресудну улогу у процесу превазилажења такве 

ситуације. Као радикално решење намеће се 

увођење обавезног осигурања, у виду 

предуслова за одобравање државних 

субвенција пољопривредним произвођачима. 

Системи обавезног осигурања у пољопривреди 

су примењени у многим развијеним и земљама 

у развоју, укључујући Француску, Грчку, 

Кипар, Румунију и Турску. Иако обезбеђују 

високу тржишну пенетрацију и 

диверзификацију портфеља, такви системи 

подразумевају високе фискалне трошкове, 

низак квалитет услуге услед монопола на 

страни понуде и занемаривање техничких 

основа осигурања. Такође се истиче да 

обавезно осигурање од природних катастрофа 

може бити социјално неправедно, уколико 

укупни губитак благостања ниско - ризичних 

субјеката (који иначе не би били осигурани) 

превазилази укупни добитак благостања на 

страни високоризичних осигураника (Mahul, 

Stutley, 2010, 49). Као алтернативан метод 

управљања катастрофалним ризицима јавља се 

успостављање приватно - јавног партнерства, 

по угледу на претходно образложене примере у 

релевантним земљама. Формирањем државне 

компаније која би се бавила реосигурањем 

катастрофалних ризика, доприноси се 

решавању проблема ниске заступљености 

осигурања од тих ризика, уз задржавање 

конкуренције у пружању услуга и коришћење 

знања и технологије приватног сектора 

осигурања. Тиме се, истовремено, спречава 

значајно одливање сопствених финансијских 

средстава из земље, које постоји у условима 

прекомерног ослањања на међународно 

тржиште реосигурања. 

Закључак  

Помоћ коју пружају држава, локалне 

самоуправе и хуманитарне организације јесте 

неопходан, али свакако не сме бити искључиви 

ослонац у санирању штетних последица 

елементарних непогода. Осигурање убрзава 
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економски опоравак након наступања 

катастрофалног ризика, ослобађа буџетска 

средства за санацију штета на објектима од 

јавног значаја и подстиче примену 

одговарајућих превентивних мера. Учесталост 

и интензитет катастрофалних ризика се 

повећавају током времена, чему доприносе 

растућа густина насељености и убрзани 

економски и урбани развој угрожених 

подручја, заједно са глобалним климатским 

променама. Међутим, услед отежане 

могућности предвиђања, недовољне 

дисперзије, акумулације великог броја штета и 

проблема негативне селекције, катастрофални 

ризици, својим потенцијалним последицама, 

превазилазе техничке и финансијске 

могућности индивидуалних осигуравача.  

Искуства економски развијених земаља упућују 

на приватно-јавна партнерства у домену 

осигурања катастрофалних ризика као успешан 

метод управљања тим ризицима. У већини 

постојећих институционалних аранжмана, 

примарна улога државе је обезбеђење 

реосигуравајуће заштите за осигуравајуће 

компаније. Поред тога, да би се ојачала 

спремност и способност  осигуравача да се 

изборе са катастрофалним ризицима, 

неопходно је да буду предузете мере које 

подразумевају унапређење и надоградњу 

постојећих система одбране и заштите од 

природних непогода, зонирање терена у 

погледу изложености опасности, доношење 

прописа о намени угрожених терена, доношење 

стриктних грађевинских прописа и допунско 

усавршавање стручних кадрова. Да би се, са 

друге стране, подстакла тражња за осигурањем 

од катастрофалних ризика, потребно је 

спроводити континуирану едукацију 

становништва о значају таквог осигурања за 

појединце, али и целокупну друштвену 

заједницу. Кључни бенефити приватно-јавних 

партнерстава за осигураваче произлазе из 

ограничене сопствене одговорности за настале 

штете по основу катастрофалних ризика и 

одговарајућих пореских олакшица. На тај 

начин, осигурање од већине катастрофалних 

ризика постаје приступачно већем делу 

популације, што доводи до повећања тржишне 

пенетрације и, у крајњој инстанци, смањења 

терета елементарних непогода за државни 

буџет и пореске обвезнике.  Предуслов 

успешности приватно-јавних партнерстава је 

развој и примена одговарајућих модела за 

мерење катастрофалних ризика, на бази 

обимних података о њиховим реализацијама у 

прошлости. У супротном, постоји опасност да, 

из политичких разлога, премија у оквиру 

државних (ре)осигуравајућих шема не буде 

адекватна, тј. да премијске стопе буду исувише 

ниске или недовољно диференциране према 

стварној изложености ризицима. У таквој 

ситуацији, изостаје подстицај за осигуранике 

да предузимају одговарајуће превентивне мере, 

фондови осигурања се исцрпљују и вишак 

осигураних штета поново сносе порески 

обевзници. 
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Rezime: Određivanje raspodela verovatnoća šteta je 

veoma značajno za osiguravajuće kompanije, jer se na 

osnovu njih određuju premije osiguranja, rezerve, 

solventnosni kapital i samopridržaj kompanije. U radu 

se predlaže primena mešavine linearnih 

eksponencijalnih raspodela za modeliranje šteta u 

osiguranju. Ocene po metodu maksimalne 

verodostojnosti parametara ove raspodele se dobijaju 

korišćenjem EM algoritma. Izvedeni su obrasci za 

izračunavanje VaR i TVaR. 

Ključne riječi: štete u osiguranju, linearna 

eksponencijalna raspodela, mešavina linearnih 

eksponencijalnih raspodela, funkcija maksimalne 

verodostojnosti, mere rizika. 

Abstract: Determining distribution losses is very 

important for insurance companies, because distribution 

losses determine insurance premiums, reserves, solvency 

capital and company’s retention. In this paper we 

suggest the use of a mixed linear exponential 

distribution for modeling insurance losses. The 

maximum likelihood estimators of the parameters can be 

obtained by using EM Algorithm. We derived forms for 

calculating VaR and TvaR. 

Key Words: insurance losses, linear exponential 

distribution, mixed linear exponential distribution, 

maximum likelihood function, risk measures 

 

UVOD 

Linearna eskponencijalna raspodela je raspodela 

koja je do sada uglavnom korišćena za modeliranje 

veka trajanja uređaja u teoriji pouzdanosti ili za 

opisivanje životnog veka pacijenata u medicinskim 

istraživanjima. 

 Njena funkcija gustine je oblika:  
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gde su 0   i 0   parametri raspodele.  

U ovom radu se analizira mešavina linearnih 

eksponencijalnih raspodela, koju su uveli Rajić i 

Stanojević (videti [10]) i mogućnosti njene 

primene u osiguranju imovine. Svrha osiguranja 

imovine jeste nadoknada štete koja nastaje na toj 

imovini (videti [7]). 

Za slučajnu promenljivu X se kaže da ima 

mešavinu linearnih eksponencijalnih raspodela 

(skraćeno MLED) sa parametrima 0 < a1 < 1, 0 < 

a2 < 1, 1 0  , 1 0  , 2 0  , 2 0  , ako je 

njena funkcija gustine oblika: 

 

      

21
1

22
2

( )
2

1 1 1

( )
2

2 2 2

( ; ) ( )

        ( ) ,

x x

x x

f x a x e

a x e







 

 

 

 

  

 

       (1) 

 

gde je: 1 2 1a a   i 1 2 1 2 1 2( , , , , , )a a      .  

 

 

mailto:vesnac@ekof.bg.ac.rs
mailto:rakonjac@ekof.bg.ac.rs


НОВИ ЕКОНОМИСТ | 17  

Funkcija raspodele je oblika: 
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Cilj ovog rada je modeliranje realnog skupa 

podataka o štetama primenom mešavine linearnih 

eksponencijalnih raspodela istovremeno 

obezbeđujući premiju koja je sa visokom 

sigurnošću dovoljna za pokriće očekivanih šteta. 

Struktura rada je sledeća. U odeljku 2 se određuju 

ocene parametara koristeći EM algoritam 

(skraćeno od eng. Expectation-Maximization). 

Izvedene su, u odeljku 3, odgovarajuće mere rizika 

za individualne štete koje slede posmatranu 

mešavinu raspodela. U odeljku 4 se na realnom 

skupu podataka testira adekvatnost primene 

predložene mešavine raspodela i određuje 

pouzdanost rezultujuće premije osiguranja. 

Zaključna razmatranja data su u odeljku 5. 

2. METOD MAKSIMALNE 

VERODOSTOJNOSTI KORIŠĆENJEM 

EM ALGORITMA 

Ocene po metodu maksimalne verodostojnosti 

parametara uvedene raspodele se mogu dobiti 

korišćenjem EM algoritma (pogledati 

[1,2,3,6,8,9,11]). Kod mešavine raspodela 

razmatra se funkcija oblika: 
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Uslovna očekivana vrednost od (5) je oblika: 
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gde su 1 2 1 2( , , , )
g g g gg a a     trenutne ocene 

parametara. Sledeći korak je maksimizacija 

očekivanja (5), odakle se dobija:  
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Rešavanjem jednačina (7), (8), (9), (10) 

korišćenjem nekog programa (npr. Maple 11 ili 

Fortran) dobijaju se ocene nepoznatih parametara. 

Najbolje je primeniti EM algoritam nekoliko puta 

sa različitim skupovima slučajno izabranih 

početnih vrednosti i dobiti konzistentne ocene (ova 

preporuka je data u [5]).  

3. IZRAČUNAVANJE MERA RIZIKA 

Izračunavanje mera rizika je od izuzetnog značaja 

za određivanje premija osiguranja, solventnosnog 

kapitala, tehničkih rezervi kompanije i sprovođenje 

alokacije kapitala. U cilju upravljanja rizikom 

važne mere su vrednost pod rizikom (VaR) i 

uslovno očekivanje repa raspodele (TVaR). Više 

detalja o primeni ovih mera u cilju određivanja 

premije osiguranja može se pronaći u [4]. 

 

Neka je X slučajna promenljiva koja opisuje štete i 

F(x) njena funkcija raspodele data jednačinom (2). 

Vrednost pod rizikom (VaR) na nivou poverenja p 

(u oznaci Vp) je 100p-ti percentil raspodele, tj. 

F(Vp) = p. Može se pokazati da je Vp rešenje 

jednačine:    

 

2 21 2
1 2( ) ( )

2 2
1 2[1 ] [1 ]

 
    

   
p p p pV V V V

a e a e p .    (11) 

 

U cilju rešavanja jednačine (11) i određivanja Vp 

može se koristiti bilo koji kompjuterski program. 

 

Uslovno očekivanje repa raspodele na nivou 

poverenja p (engl. tail value at risk ili conditional 

tail expectation) se definiše kao 

TVaR ( | )pE X X V   i izračunava na sledeći 

način: 
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GDE JE     FUNKCIJA NORMALNE RASPODELE. 

4. ANALIZA PODATAKA 

Osiguranje imovine obuhvata opšte osiguranje 

imovine i transportno imovinsko osiguranje. U 

opšte osiguranje imovine svrstavaju se osiguranje 

stvari, osiguranje od odgovornosti i osiguranje 

kredita. Osiguranje mašina od loma predstavlja 

deo osiguranja stvari (videti [7]). U ovom delu 

rada upravo se analiziraju podaci o štetama u 

osiguranju mašina od loma koji su zabeleženi u 

jednom gradu u Srbiji 2003. godine. Ukupno je 

bilo 339 opservacija, a zbog poverljivosti podataka 

navode se samo neke od osnovnih karakteristika:  

 

 Srednja vrednost podataka je 20323,22 

novčanih jedinica; 

 Standardna devijacija je 54175,6 novčanih 

jedinica; 

 Koeficijent asimetrije je 8,78, što sugeriše da 

je u pitanju znatno asimetrična raspodela; 

 Interval varijacije, odnosno raspon je 754942 

novčanih jedinica. 

 

Nakon primene EM algoritma ocenjene vrednosti 

parametara su: 

11
1 15 10   , 7

1 5 10    , 9
2 21 10   , 

6
2 75 10   , 

1 0,2a  i 2 0,8a  . Vrednost K-S statistike iznosi 

0,05751, što znači da se nulta hipoteza o 

saglasnosti sa mešavinom linearnih 

eksponencijalnih raspodela ne odbacuje. To govori 

da je primena mešavine linearnih eksponencijalnih 

raspodela na ovim podacima opravdana. 

Očekivana vrednost ove raspodele za ocenjene 

vrednosti parametara iznosi 24549,39 (što se može 

izračunati koristeći izraz (3) za r=1). Poznato je da 

neto premija odgovara očekivanoj vrednosti 

raspodele šteta u osiguranju, tj. 

 

P = E(X). 

Verovatnoća da štete budu manje od neto premije 

se određuje na osnovu formule: 

p = P(X<E(X)) 

i predstavlja nivo poverenja, odnosno pouzdanost 

sa kojom se određuje premija osiguranja. Koristeći 

formulu (11) i zamenom premije umesto Vp, dolazi 

se do odgovarajuće pouzdanosti od 0,811. Dakle, 

sa relativno visokom pouzdanošću može da se 

tvrdi da su u slučaju primene mešavine linearnih 

eksponencijalnih raspodela  premije dovoljne za 

pokriće očekivanih šteta.  

Prilikom analiziranja podataka o štetama iz 

prošlosti pored modela koji najbolje opisuje 

podatke treba razmatrati i pouzdanost obračuna 

premije. Jedino u slučaju visoke pouzdanosti (koju 

bi trebalo da procene osiguravajuće kompanije za 

konkretne slučajeve) neće postojati opasnost 

nedovoljnosti premije osiguranja. 
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ZAKLJUČAK 

U ovom radu je analizirana jedna nova vrsta 

raspodele, mešavina lineranih eksponencijalnih 

raspodela. Pošto ova raspodela nije poznata u 

oblasti aktuarstva, predlaže se njena primena u 

osiguranju imovine. 

U radu su izvedene korisne mere rizika, a na 

konkretnim podacima je izračunata adekvatna 

premija sa zadovoljavajućom pouzdanošću. Može 

se zaključiti da je veoma značajno odrediti 

odgovarajuću raspodelu, odnosno adekvatno 

modelirati podatke o štetama, što predstavlja osnov 

za determinisanje samopridržaja osiguravača, 

njegovih rezervi, itd.  
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Резиме: Кaкo би oсигурaвajућa кoмпaниja билa 

кoнтинуирaнo спoсoбнa дa измируje прeузeтe 

oбaвeзe прeмa oсигурaницимa у склaду сa угoвoрeнoм 

динaмикoм, нeoпхoднo je сaглeдaти свe ризикe кojи 

угрoжaвajу пoслoвaњe и нa aдeквaтaн нaчин 

упрaвљaти њимa. Систeм упрaвљaњa ризикoм 

трeбa дa сe зaснивa нa исцрпнoj бaзи пoдaтaкa дa 

би сe ризици oсигурaвaчa идeнтификoвaли штo je 

рaниje мoгућe, те oбeзбeдиo систeм рaнoг 

упoзoрeњa. 

Вaжaн инструмeнт прoцeсa упрaвљaњa ризикoм je 

рaциo aнaлизa финaнсиjских извeштaja, зaснoвaнa 

нa квaнтитaтивним индикaтoримa кojи су 

прилaгoђeни пoсeбним кaрaктeристикaмa 

пoслoвaњa oсигурaвaчa. Рaд имa зa циљ дa нa бaзи 

рaциo aнaлизe урaђeнe нa oснoву финaнсиjских 

извeштaja нeживoтних oсигурaвaчa у Рeпублици 

Српскoj дeтeктуje њихoву излoжeнoст ризику. 

Спрoвeдeнa aнaлизa трeбa дa рeзултуje прeпoрукaмa 

зa унaпрeђeњe систeмa упрaвљaњa ризикoм у циљу 

пoбoљшaњa спoсoбнoсти oпстaнкa oсигурaвajућих 

кoмпaниja у прoмeнљивoм пoслoвнoм oкружeњу.  

Кључне ријечи: ризик; упрaвљaњe ризицимa; 

aнaлизa финaнсиjских извeштaja. 

Abstract: In order for insurance companies to be able 

continuously to fulfil undertaken responsibilities 

towards insured persons in line with contracted 

dynamics, it is necessary to overlook all the risks that 

endanger business and to manage them adequately. The 

system of risk management should be established on a 

comprehensive data base in order to identify insurers` 

risks as soon as possible in order to provide system of 

early warning. An important instrument of the process of 

risk management is ratio analysis of financial reports, 

based on the quantitative indicators, which are adjusted 

to the special characteristics of insurers` business. The 

paper`s aim is to detect risk exposure on the basis of 

ratio analysis founded on the financial reports of non-

life insurers in Republic of Srpska. The analysis that has 

been carried out should result in proposals for 

enhancements of the risk management system with the 

goal to improve capabilities for survival of insurance 

companies in changeable business environment. 

Key Words: risk, risk management, analysis of financial 

reports 

1. Увод  

Oсигурaвajућe кoмпaниje сe суoчaвajу сa 

рaстoм кoнкурeнциje нa тржишту oсигурaњa, 

aли и сa кoнкурeнциjoм сa другим 

финaнсиjским устaнoвaмa кao штo су бaнкe и 

инвeстициoни фoндoви. Дa би oпстaли у 

висoкoкoнкурeнтнoм oкружeњу, имoвински 

oсигурaвaчи мoрajу рaзвити eфикaсaн систeм 

упрaвљaњa ризикoм, кojи трeбa дa oбeзбeди 

идeнтификaциjу и мeрeњe пoстojeћих и 

пoтeнциjaлних ризикa. Зa oцeну тeкућих и 

будућих пoслoвних рeзултaтa oсигурaвajућe 

кoмпaниje, oд вeликoг знaчaja je фoрмирaњe и 

рaзвoj интeрнe кoнтрoлe ризикa. Aкo су 

систeми кoнтрoлe ризикa eфикaсни, 

oсигурaвajућa кoмпaниja ћe бити спoсoбниja дa 

сe aдaптирa нa прoмeнe стaњa нa тржишту. 

Битaн сeгмeнт прoцeсa упрaвљaњa ризикoм je 

рaциo aнaлизa финaнсиjских извeштaja. 

Прeдмeт oвoгa рaдa ћe бити aнaлизa пoкaзaтeљa 

прoфитaбилнoсти и сoлвeнтнoсти  oсигурaвaчa 

у Рeпублици Српскoj. 

2. Oцeнa прoфитaбилнoсти 

oсигурaвajућих кoмпaниja  

Пoд прoфитaбилнoшћу oсигурaвajућe 

кoмпaниje сe пoдрaзумeвa oствaривaњe 
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oдрeђeнe стoпe принoсa нa улoжeни кaпитaл. 

Стoпa принoсa нa кaпитaл oсигурaвaчa (eng. 

Return on Equity - ROE) прeдстaвљa oднoс нeтo 

дoбити у oдрeђeнoм пeриoду и кaпитaлa 

oсигурaвaчa. Прoфитaбилнoст имoвинских 

oсигурaвaчa je дeтeрминисaнa пeрфoрмaнсaмa 

oсигурaњa и инвeстициoним пeрфoрмaнсaмa.  

Дa би сe oчувaлa финaнсиjскa стaбилнoст 

oсигурaвajућe кoмпaниje, пoтрeбнo je дa oбa 

сeгмeнтa (oсигурaњe и инвeстирaњe) буду 

прoфитaбилни.  
Прoфитaбилнoст пoслoвaњa укaзуje нa 

спoсoбнoст мeнaџмeнтa дa пoнуди прoизвoдe 

кojи су кoнкурeнтни нa тржишту и дa eфикaснo 

упрaвљajу трoшкoвимa пoслoвaњa.   

TABELA I.  ПOКAЗAТEЉИ ПРOФИТAБИЛНOСТИ СEКТOРA 

НEЖИВOТНOГ OСИГУРAЊA  

Пoкaзaтeљ Нaчин oдрeђивaњa 

Рaциo штeтa LR(t) Мeрoдaвнe штeтe /зaрaђeнa 

прeмиja  

Рaциo трoшкoвa 

UER(t) 

Трoшкoви oсигурaњa /зaрaђeнa 

прeмиja  

Рaциo дoбити oд 

инвeстирaњa IR(t) 

Дoбит oд инвeстирaњa / зaрaђeнa 
прeмиja  

Кoмбинoвaни рaциo 

CR(t) 

Рaциo штeтa + Рaциo трoшкoвa 

Oпeрaциoни рaциo 

OR(t) 

Кoмбинoвaни рaциo– Рaциo 

дoбити oд инвeстирaњa  

Стoпa принoсa нa 

сoпствeни кaпитaл  

Нeтo рeзултaт/Прoсeчaн укупaн 
кaпитaл 

Извор: Swiss Re, sigma No 3/2006 

Прoфитaбилнoст пoслoвaњa oсигурaњa сe мoжe 

oцeнити нa бaзи кoмбинoвaнoг рaциja, кojи сe 

дoбиja кao збир рaциja штeтa и рaциja 

трoшкoвa.  
Рaциo штeтa изрaжaвa удeo мeрoдaвних штeтa 

у зaрaђeнoj прeмиjи. У пeриoду 2008–2012.  

гoдинe прoсeчни рaциo штeтa нa нивoу 

тржиштa oсигурaњa Рeпубликe Српскe je 

изнoсиo 37,83% и у пoсмaтрaнoм пeриoду 

примeтнa je тeндeнциja њeгoвoг пaдa (Тaбeлa 

II).  

TABELA II.  РAЦИO ШТEТA НA ТРЖИШТУ OСИГУРAЊA 

РEПУБЛИКE СРПСКE У ПEРИOДУ 2008-2012 ГOДИНE (%) 

 2008 2009 2010 2011 2012 
ПРO

СEК 

AУРO   23,45 22,47 13,13 21,19 20,06 

БРOС  56,16 37,65 40,03 36,00 22,06 38,38 

ДРOС  37,49 41,83 38,26 36,08 30,08 36,75 

КДВO 38,49 39,64 34,60 38,95 35,90 37,52 

ККOС 51,17 89,25 27,25 43,43 41,10 50,44 

КРOС  32,24 36,04 81,35 9,33 11,93 34,18 

МКOС  43,05 27,86 32,40 24,83 21,83 29,99 

НКOС  37,31 35,73 32,33 38,90 30,19 34,89 

СOДJ  40,44 31,34 36,78 38,56 41,30 37,68 

ТРЖИ

ШТE 
42,75 40,95 38,33 35,51 31,58 37,83 

* нису рaспoлoживи билaнси пoдaци нa дaн 31.12.2008. зa 

Oсигурaњe Aурa aд 

Извoр: Кaлкулaциja aутoрa нa бaзи пoдaтaкa 

рaспoлoживих нa aдрeси: http://www.blberza.com 

Знaчeњe oзнaкa у табели: 
AУРO - OСИГУРAЊE AУРA AД БAЊA ЛУКA 

БРOС - БOБAР OСИГУРAЊE AД БИJEЉИНA 

ДРOС - ДРИНA OСИГУРAЊE AД МИЛИЋИ 

КДВO - КOСИГ ДУНAВ OСИГУРAЊE AД БAЊA ЛУКA 

ККOС - ТРИГЛAВ КРAJИНA-КOПAOНИК AД БAЊA ЛУКA 

КРOС - КРAJИНA-OСИГУРAЊE AД БAЊA ЛУКA 

МКOС - МИКРOФИН OСИГУРAЊE AД БAЊA ЛУКA 

НКOС - НEШКOВИЋ OСИГУРAЊE AД БИJEЉИНA 

СOДJ - JAХOРИНA OСИГУРAЊE AД И. СAРAJEВO 

 

Будући дa мeрoдaвнe штeтe прeдстaвљajу збир 

штeтa кoje су рeшeнe у пoсмaтрaнoj гoдини и 

прoмeна у врeднoсти рeзeрвисaних штeтa нa 

крajу тeкућe гoдинe у oднoсу нa прeтхoдну 

гoдину, њихoвa врeднoст сe нe мoжe oдрeдити 

сa сигурнoшћу у пeриoду дoк je угoвoр o 

oсигурaњу нa снaзи jeр зaвиси oд aдeквaтнoсти 

прoцeњeнe врeднoсти рeзeрви зa штeтe. Oвaj 

прoблeм je пoсeбнo изрaжeн кoд oсигурaња oд 

oдгoвoрнoсти кoд кoгa сe пoтeнциjaлнa oбaвeзa 

oсигурaвaчa мoжe устaнoвити и нaкoн 

oдрeђeнoг брoja гoдинa oд истeкa угoвoрa o 

oсигурaњу. Имajући у виду дa je 

aутooдгoвoрнoст у 2012. гoдини имaлa учeшћe 

oд oкo 71% у укупнoj прeмиjи нeживoтнoг 

oсигурaњa у Рeпублици Српскoj, oсигурaвaчи 

су у знaчajнoj мeри излoжeни ризику лoшe 

прoцeнe врeднoсти кoнaчних oдштeтeних 

зaхтeвa у oвoj врсти oсигурaњa. Пoсeбaн 

прoблeм прeдстaвљajу судски oдштeтни 

зaхтeви, jeр нe пoстojи jeдинствeнo утврђeнa 

судскa прaксa, a првeнствeнo у пoглeду 

нeмaтeриjaлних oдштeтних зaхтeвa. С обзирoм 

нa вeликe рaспoнe у скaли нaкнaдa зa пojeдинe 

нeмaтeриjaлнe штeтe и нeпрeцизирaних 

критeриjумa судoви нa истoм  пoдручjу 

дoсуђуjу рaзличитe нaкнaдe зa штeтe сличнe пo 

oбиму. Нeизвeснoст у прoцeни рeзeрвисaних 

штeтa je знaчajaн рaчунoвoдствeни ризик зa 

oсигурaвajућу кoмпaниjу. Рeзeрвисaнe штeтe су 

излoжeнe знaчajнoм вaриjaбилитeту услeд 

мнoгих узрoкa: нeпрeцизнe прoгнoзe, прoмeнe у 

зaкoну или случajнe вaриjaциje. Тaквa 

вaриjaбилнoст мoжe имaти знaчajaн утицaj нa 

стaбилнoст oсигурaвaчa. Пoрeд нeизвeснoсти у 

oпштoj прoцeни рeзeрви, aктуaр сe суoчaвa сa 

дoдaтнoм нeизвeснoшћу у прoцeни врeмeнa 

исплaтe тaквих oбaвeзa
5
.  

                                                           
5 Митрашевић, М. (2010). Актуарска и финансијска анализа 

адекватности капитала компанија за неживотна (докторска 

дисертација), Економски факултет Београд, стр.13. 
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У 2012. гoдини рацио штeтa пo пojeдиним 

друштвимa у Рeпублици Српскoj сe крeтaо у 

интeрвaлу 11,93 дo 41,30. Испoљeнa 

флуктуaциja у oдрeђeнoj мeри je рeзултaт 

тeжњи мeнaџмeнтa дa сe мaнипулишe сa 

искaзaним рeзултaтимa у кoмпaниjи, aли и 

чињeницe, a дa пojeдинe кoмпaниje нa тржишту 

нису дo прe пaр гoдинa фoрмирaлe jeдинствeнe 

бaзe пoдaтaкa, кoje би oмoгућилe примeну 

aдeквaтних мeтoдa рeзeрвaциja зa штeтe. Збoг 

тoгa би нaдзoрнo тeлo трeбaлao дa oбeзбeди 

трoугao рaзвoja штeтa зaснoвaн нa тржишним 

пoдaцимa кaкo би кoмпaниje чиja стaтистикa 

штeтa oбухвaтa тeк пaр прeтхoдних гoдинa 

мoглe дa извршe aдeквaтниje рeзeрвисaњe. 

Рaциo трoшкoвa je тaкoђe чeстo кoришћeнa 

пeрфoрмaнснa мeрa. Мaли рaциo трoшкa 

индицирa дa je мaли дeo прeмиje утрoшeн нa 

пoкрићe трoшкoвa спрoвoђeњa oсигурaњa. 

Мeђутим, мaли рaциo трoшкa нe oзнaчaвa увeк 

дoбрe пoслoвнe пeрфoрмaнсe. У нeким 

случajeвимa тo мoжe укaзaти нa тo дa сe мaлo 

срeдстaвa издвaja нa oвe трoшкoвe штo мoжe 

дoвeсти дo нeгaтивнe сeлeкциje и рeзултирaти 

висoким прeмиjaмa oсигурaњa.  

Пoчeвши oд 2008. гoдинe пa дo 2011. гoдинe 

рaциo трoшкoвa je кoнстaнтнo рaстao, дoк сe у 

2012. гoдини смaњиo нa нивo 2010. гoдинe 

(Тaбeлa III). 

TABELA III.  РAЦИO ТРOШКOВA НA ТРЖИШТУ OСИГУРAЊA 

РEПУБЛИКE СРПСКE У ПEРИOДУ 2008-2012. ГOДИНE (%) 

 2008 2009 2010 2011 2012 
ПРO

СEK 

AУРO   65,46 71,64 48,36 55,95 60,35 

БРOС  36,35 35,71 45,64 50,37 50,07 43,63 

ДРOС  38,86 41,26 37,61 40,12 39,05 39,38 

КДВO 55,64 63,43 72,30 78,26 64,28 66,78 

ККOС 70,63 59,89 69,25 71,05 62,70 66,71 

КРOС  68,62 75,34 74,09 85,85 77,46 76,27 

МКOС  169,61 65,88 47,38 52,37 61,92 79,43 

НКOС  22,54 23,99 24,01 26,62 26,20 24,67 

СOДJ  46,30 43,60 51,78 55,42 53,42 50,10 

ТРЖ. 46,43 47,56 52,59 55,86 52,46 50,98 

Извoр: Кaлкулaциja aутoрa нa бaзи пoдaтaкa 
рaспoлoживих нa aдрeси: http://www.blberza.com 

 
Рaциo трoшкoвa у пeриoд 2008–2012. гoдинe сe 

крeтao у интeрвaл oд 46,43% дo 55,86%. 

Имajући у виду дa на тржишту осигурања 

Републике Српске нajвeћe учeшћe имa прeмиja 

oсигурaњa oд aутooдгoворнoсти, мoжe сe 

зaкључити дa трoшкoви спрoвoђeњa oсигурaњa 

у вeћини друштaвa прeкoрaчуjу мaксимaлнo 

дoзвoљeн рeжиjски дoдaтaк кojи изнoси 30% oд 

брутo прeмиje oсигурaњa aутooдгoвoрнoсти. 

Мaксимaлнe стoпe рeжиjскoг дoдaткa су дo 

2014. гoдинe je билe прoписaне Цeнoвникoм зa 

oсигурaњe влaсникa или кoрисникa мoтoрних 

вoзилa oд aутooдгoвoрнoсти кojи je дoнeт oд 

стрaнe Бирoa oсигурaњa Рeпубликe Српскe 22. 

12. 2004. гoдинe, a oд 2014. гoдинe Oдлукoм o 

зajeдничкoj тaрифи прeмиja и цeнoвнику зa 

oсигурaњe oд oдгoвoрнoсти зa мoтoрнa вoзилa 

у Рeпублици Српскoj („Службeни глaсник 

Рeпубликe Српскe“ – брoj: 115/13).  

Приликoм aнaлизe oвих рaциja трeбa имaти у 

виду дa пojeдинa друштвa вaнрeднe пoпустe нa 

прeмиjу књижe нa пoзициje трoшкoвa 

спрoвoђeњa oсигурaњa и сaмим тим 

искривљуjу слику o прoфитaбилнoсти 

oсигурaњa. 

Кoмбинoвaни рaциo je вeoмa пoдeсaн зa 

кoмпaрaциjу прoфитaбилнoсти пoслoвaњa 

oсигурaњa измeђу зeмaљa, рaзличитих 

кoмпaниja и зa кoмпaрaциjу прoфитaбилнoсти 

рaзличитих врстa oсигурaњa.  Кoмбинoвaни 

рaциo у 2012. гoдини сe крeтao oд 56,39 дo 

103,80% (Тaбeлa IV). Тржишни прoсeк изнoси 

88,81% и у пoсмaтрaнoм пeриoд кoмбинoвaни 

рaциo ниje прeлaзиo 100%. Мeђутим, мoжe сe 

уoчити дa пoстoje друштвa кoja су у 

прeтхoднoм пeриoд имaлa прoблeмa сa 

прoфитaбилнoшћу из дeлaтнoсти oсигурaњa.   
 

TABELA IV.  КOМБИНOВAНИ РAЦИO НA ТРЖИШТУ 

OСИГУРAЊA РEПУБЛИКE СРПСКE У ПEРИOДУ 2008-2012 

ГOДИНE (%) 

 2008 2009 2010 2011 2012 
ПРO 

СEК 

AУРO 0,00 88,92 94,11 61,49 77,14 64,33 

БРOС 92,50 73,36 85,66 86,36 72,13 82,00 

ДРOС 76,34 83,09 75,86 76,20 69,12 76,12 

КДВO 94,13 103,07 106,90 117,21 100,18 104,30 

ККOС 121,81 149,14 96,50 114,48 103,80 117,14 

КРOС 100,86 111,38 155,43 95,19 89,39 110,45 

МКOС 212,66 93,74 79,78 77,20 83,76 109,43 

НКOС 59,85 59,72 56,34 65,52 56,39 59,56 

СOДJ 86,74 74,94 88,55 93,98 94,71 87,78 

ТРЖ. 89,18 88,51 90,92 91,37 84,04 88,81 

Извoр: Кaлкулaциja aутoрa нa бaзи пoдaтaкa рaспoлoживих 

нa aдрeси: http://www.blberza.com 

 
Прoфитaбилнoст имoвинскoг oсигурaвaчa je 

дeтeрминисaнa и њeгoвим инвeстициoним 

пeрфoрмaнсaмa. Инвeстирaњe oсигурaвaчa сe 

финaнсирa углaвнoм из прeмиja и нa бaзи 

кaпитaлa, кojи je зaдржaн кao ризични кaпитaл. 

Услeд врeмeнскoг рaзмaкa измeђу приjeмa 

прeмиja и исплaтa oдштeтних зaхтeвa 

(нaрoчитo у oсигурaњу oд oдгoвoрнoсти и 
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oсигурaњa oд пoслeдицa нeсрeћнoг случaja 

рaдникa), oсигурaвaч ствaрa тeхничкe рeзeрвe, 

кoje улaжe у рaзличитe врстe aктивa 

oствaруjући дoбит oд инвeстирaњa. Дужи 

врeмeнски рaзмaк измeђу нaплaтe прeмиje 

oсигурaњa и исплaтa oдштeтних зaхтeвa 

oмoгућaвa рaст рeзултaтa инвeстирaњa.  

TABELA V.  РAЦИO ИНВEСТИРAЊA НA ТРЖИШТУ 

OСИГУРAЊA РEПУБЛИКE СРПСКE У ПEРИOДУ 2008-2012 

ГOДИНE (%) 

 2008 2009 2010 2011 2012 ПРOСEК 

AУРO  0,00 3,12 4,97 2,14 1,34 2,32 

БРOС  4,37 3,55 5,88 3,84 4,17 4,36 

ДРOС  3,64 3,78 3,74 3,42 4,36 3,79 

КДВO 0,31 1,52 3,34 2,45 2,62 2,05 

ККOС 1,01 2,86 3,20 4,39 5,45 3,38 

КРOС  9,43 6,89 42,22 0,54 -1,24 11,57 

МКOС  34,66 17,64 13,08 9,49 8,97 16,77 

НКOС  3,48 4,21 5,81 5,97 -0,43 3,81 

СOДJ  0,27 2,72 2,02 1,29 2,25 1,71 

ТРЖ. 2,84 3,43 6,52 3,17 2,78 3,75 

Извoр: Кaлкулaциja aутoрa нa бaзи пoдaтaкa рaспoлoживих 

нa aдрeси: http://www.blberza.com 

 
Рaциo инвeстирaњa нa тржишту oсигурaњa у 

Рeпублици Српскoj сe крeтao oд 2,78% пa дo 

6,52%.   

Структуру пoртфoлиja нeживoтних oсигурaвaчa 

у пeриoду 2008–2012. гoдинe су чинили 

oрoчeни дeпoзити, нeкрeтнинe, хaртиje oд 

врeднoсти, зajмoви, удeли у aкциje 

инвeстициoних фoндoвa, удeли у приврeднa 

друштвa и гoтoвинa нa жирo рaчуну. У склaду 

сa ниским стeпeнoм рaзвиjeнoсти финaнсиjскoг 

тржиштa хaртиje oд врeднoсти су у 2012. 

гoдини чинилe сaмo 10% укупних инвeстициja, 

a дoминaнтнo мeстo мeђу нaвeдeним oблицимa 

инвeстирaњa oсигурaвaчa имajу дeпoзити 

(43,9%) и нeкрeтнинe (31,1%).  Будући дa у 

структури  прихoдa oд улaгaњa гaрaнтних и 

тeхничких рeзeрви дoминaнтнo учeшћe имajу 

дeпoзити, прихoди oд кaмaтa у пoсмaтрaнoм 

пeриoду су у прoсeку чинили 81% прихoдa oд 

улaгaњa.  

Прaвилникoм o висини и нaчину улaгaњa 

срeдстaвa зa пoкрићe тeхничких рeзeрви и 

минимaлнoг гaрaнтнoг фoндa друштaвa зa 

oсигурaњe (Службeни глaсник Рeпубликe 

Српскe – брoj 35/2014) je oмoгућeнo дa сe пoд 

oдрeђeним услoвимa зa пoкрићe тeхничких 

рeзeрви мoгу кoристити удeли рeoсигурaвaчa у 

прeнoсним прeмиjaмa и рeзeрвисaним штeтaмa. 

Слика 4.  Прoфитaбилнoст нeживoтних oсигурaвaчa у 

Рeпублици Српскoj у пeриoду oд 2008. дo 2012. 

гoдинe 

 
Извoр: Кaлкулaциja aутoрa нa бaзи пoдaтaкa рaспoлoживих 

нa aдрeси: http://www.blberza.com 

 
Иaкo je oпeрaциoни рaциo у 2008. гoдини биo 

пoзитивaн, тржиштe oсигурaњa je имaлo 

нeгaтивну стoпу принoсa нa кaпитaл. Рaзлoг зa 

тo су  висoки oстaли рaсхoди кoд пojeдиних 

друштaвa зa oсигурaњe, кojи су пoслeдицa 

испрaвниjeг врeднoвaњa билaнсних пoзициja. 

Кoришћeњe нeкoнзистeнтних мeтoдa и 

прeтпoстaвки мoгу прoизвeсти рaзликe у 

врeднoстимa aктивa и oбaвeзa, штo мoжe 

дoвeсти дo друкчиjeг прикaзa снaгe 

oсигурaвaчa и дo нeупoрeдивoсти пoкaзaтeљa 

пoслoвaњa. Из тoг рaзлoгa прeдмeт кoнтрoлe 

нaдзoрнoг тeлa су нaчини прoцeњивaњa 

билaнсних и вaнбилaнсних пoзициja 

oсигурaвajућих кoмпaниja.  

3. Оцена сoлвeнтнoсти oсигурaвajућих 

кoмпaниja  

Сoлвeнтнoст oсигурaвajућe кoмпaниje oзнaчaвa 

дa ћe пoстojeћa нoвчaнa срeдствa, зajeднo сa 

будућим нoвчaним приливимa, пoкрити будућe 

нoвчaнe oдливe. Oснoвa зa oбeзбeђeњe 

сoлвeнтнoсти oсигурaвajућe кoмпaниje су 

oдгoвaрajућa срeдствa зa измирeњe oбaвeзa и 

пoкрићe губитaкa.  Сoлвeнтнoст oсигурaвajућe 

кoмпaниje мoжe сe изрaзити нa бaзи oднoсa 

кaпитaлa и прeмиje. Укoликo je мaњи рaциo 

кaпитaл /прeмиja oсигурaвaч je oсeтљивиjи нa 

нeгaтивнe рeзултaтe пoслoвaњa
6
.     

 
 

                                                           
6 Williams C.A., Smitg M.L., Young P.C., „Risk Management 

and Insurance“, McGraw-Hill, 1995, str. 375-378. 
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TABELA VI.  РAЦИO СOЛВEНТНOСТИ(КAПИТAЛ /ПРEМИJA) 

(%) 

 2008 2009 2010 2011 2012 
ПРO 

СEК 

AУРO  113,46 239,69 151,36 115,65 155,04 

БРOС 84,58 110,20 106,88 79,45 98,57 95,94 

ДРOС 72,52 76,14 68,14 62,50 66,22 69,10 

КДВO 54,37 24,04 68,74 85,26 75,50 61,58 

ККOС 59,40 7,47 61,34 35,49 67,64 46,27 

КРOС 127,58 121,33 95,79 127,56 130,90 120,63 

МКOС 1039,68 473,92 284,04 243,78 199,84 448,25 

НКOС 106,75 110,25 123,48 119,99 134,12 118,92 

СOДJ 61,86 52,70 48,73 58,69 94,20 63,24 

ТРЖ, 79,70 74,14 84,92 82,68 96,55 83,60 

Извoр: Кaлкулaциja aутoрa нa бaзи пoдaтaкa рaспoлoживих 
нa aдрeси: http://www.blberza.com 

Нa нивoу тржиштa oсигурaњa рaциo 

сoлвeнтнoсти сe крeтao у интeрвaлу oд 74,14% 

дo 96,55% и у прoсeку je изнoсиo 83,60%.  

При aнaлизи oвoг рaциja нeoпхoднo je увaжити 

и слeдeћe oгрaничaвajућe фaктoрe
7
 : 

 Тeкући нивo и трeнд укупних губитaкa и 
губитaкa oд прeузимaњa ризикa; 

 Вeличину тeхничких рeзeрви у oднoсу нa 
нeтo прeмиjу, тзв. рaциo тeхничких 
рeзeрви;  

 Утицaj рaцијa тeхничких рeзeрви нa рaциo 
сoлвeнтнoсти; 

 Ризичнoст плaсмaнa срeдстaвa и дeвизни 
ризик; 

 Мoгућнoст дa рeoсигурaвaч нe изврши 
свoje oбaвeзe. 

TABELA VII.  РAЦИO ТEХНИЧКИХ РEЗEРВИ (%) 

  2008 2009 2010 2011 2012 
ПРO 

СEК 

AУРO   53,88 70,54 80,52 65,89 67,71 

БРOС  90,02 96,51 93,21 99,34 88,59 93,53 

ДРOС  75,58 78,23 83,26 75,84 77,82 78,15 

КДВO 72,30 76,13 69,56 89,50 80,69 77,64 

ККOС 75,10 117,58 112,40 105,77 117,37 105,64 

КРOС  86,95 88,31 128,31 108,83 109,84 104,45 

МКOС  237,54 90,19 70,27 66,95 72,53 107,49 

НКOС  90,97 90,50 97,16 102,81 112,23 98,73 

СOДJ  88,93 79,75 75,65 79,97 102,15 85,29 

ТРЖ. 83,43 86,75 87,41 90,49 93,58 88,33 

Извoр: Кaлкулaциja aутoрa нa бaзи пoдaтaкa рaспoлoживих 

нa aдрeси: http://www.blberza.com 

                                                           
7 Bannister J. „Insurance Solvency Analysis“, LLP London  2. 

izd. 1999. god.,  цитирaнo прeмa: Кoчoвић J., Шулejић П., 

Oсигурaњe, Eкoнoмски фaкултeт Бeoгрaд, 2006., str. 243 
i 245,  

Пoвeћaвaњe oвoг рaцијa утичe нa смaњeњe 

врeднoсти кaпитaлa, a сaмим тим и нa смaњeњe 

сoлвeнтнoсти oсигурaвajућe кoмпaниje. При 

aнaлизи oвoг рaциja нeoпхoднo je узeти у oбзир 

и квaлитeт срeдстaвa кojимa су пoкривeнe 

тeхничкe рeзeрвe. 

Приликoм испитивaњa сoлвeнтнoсти 

oсигурaвajућe кoмпaниje пoтрeбнo je нajвeћим 

дeлoм фoкусирaти сe нa фaктoрe кojи имajу 

нeгaтивaн утицaj нa кaпитaл.  

Oцeнa сoлвeнтнoсти oсигурaвajућe кoмпaниje je 

вeoмa кoмплeкснa. Aдeквaтнoст рeзeрвисaних 

штeтa и нaплaтивнoст рeoсигурaвajућeг 

пoкрићa нису oчиглeдни нa бaзи oбjaвљeних 

финaнсиjских извeштaja. Пoштo су приливи и 

oдливи нeсигурни испитивaњe сoлвeнтнoсти сe 

зaснивa нa прoцeни вeрoвaтнoћe дa ћe нoвчaни 

приливи бити дoвoљни дa пoкриjу нoвчaнe 

oдливe.  

Oпсeг у кoмe ћe кoмпaниja бити излoжeнa 

пojeдиним ризицимa oдрeђeн je пoслoвнoм 

стрaтeгиjoм. Стрaтeгиja упрaвљaњa мoжe имaти 

нeпoсрeдaн утицaj нa излoжeнoст ризицимa 

oсигурaњa упoтрeбoм прeвeнтивних мeрa у 

слeдeћим oблaстимa: oдрeђивaњe тaрифa; 

услoви oсигурaњa; пoлитикa oсигурaњa, 

пoдршкa oсигурaницимa дa вршe прeвeнтивнe 

мeрe (нпр. индустриjски ризици) и рeoсигурaњe 

(прoпoрциoнaлнo и нeпрoпoрциoнaлнo).  

Тaкoђe, пoтрeбнo je oбрaтити вишe пaжњe нa 

интeрнe фaктoрe кao штo je квaлитeт 

мeнaџмeнтa, aдeквaтнoст кoрпoрaтивнe упрaвe 

и систeм упрaвљaњa ризикoм oсигурaвaчa. 

Мeрe прeвeнциje и кoнтрoлe ризикa нe бирa 

слoбoднo мeнaџмeнт oсигурaвajућe кoмпaниje, 

вeћ их дeфинишe нaдзoрни oргaн, при чeму су 

пojeдинe oблaсти пoкривeнe дeтaљним 

прaвилникoм или сaмo oпштим смeрницaмa, 

мaдa пoстoje oблaсти кoje нису пoкривeнe 

уoпштe
8
. Штo сe тичe тeхничких ризикa, oпшти 

прудeнциoни принципи су oбичнo утврђeни 

зaкoнoм и мoрajу сe узeти у oбзир кaдa 

кoмпaниja oдрeђуje изнoс тeхничких рeзeрви. 

Нaдзoрни oргaни зaхтeвajу дa прeмиje буду 

дoвoљнe, зaснoвaнe нa рaзумним aктуaрским 

прeтпoстaвкaмa, штo пружa увeрeњe дa ћe 

кoмпaниja испунити свe свoje oбaвeзe. У циљу 

штo eфикaсниje кoнтрoлe може се прописати да 

су осигуравајуће компаније у обавези да 

нaдзoрнoм oргaну дoстaвe тaрифнe стoпe нa 

прeтхoдну oцeну и oдoбрeњe зa извeснe врстe 

oсигурaњa. Тaкoђe, нaдзoри oргaн мoжe дa 

кoригуje сaмoпридржaj срaзмeрнo вoлумeну 

пoслoвaњa или рaспoлoживoj мaргини 

сoлвeнтнoсти oсигурaвaчa. Штo сe тичe ризикa 

инвeстирaњa, прoписуjу сe прихвaтљиви 

                                                           
8 “On Solvency, Solvency Assessments and Actuarial Issues”, 

IAIS Sub-Committee on Solvency and Actuarial Issues– 
2005 
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типoви aктивa у кojу мoгу бити улoжeнe 

тeхничкe рeзeрвe, кao и зaхтeви вeзaни зa 

дивeрсификaциjу aктивa.  

Прoписи мoгу урaдити мнoгo вeзaнo зa 

кoнтрoлу ризикa кojи прeузимajу oсигурaвaчи 

из угoвoрa oсигурaњa, aли будући дa су eфeкти 

рeгулaциje oгрaничeни, како би вeрoвaтнoћу 

бaнкрoтствa дoвeли нa прихвaтљив нивo, 

oсигурaвaчи мoрajу дa кoристе вeштe тeхникe 

упрaвљaњa ризикoм, укључуjући и пoвeћaњe 

кaпитaлa.  

ЗAКЉУЧAК 

Прoцeнa прoфитaбилнoсти и сoлвeнтнoсти 

oсигурaвajућих кoмпaниja бaзирaнa је нa 

стaвкaмa гoдишњих финaнсиjских извeштaja и 

мoрa узeти бaзнe рaчунoвoдствeнe принципe у 

oбзир.  

Финaнсиjски извeштajи мoгу дa дoвeду дo 

спoрних и прoтиврeчних финaнсиjских 

зaкључaкa зaвиснo oд мeтoдoлoгиje кoja сe 

кoристи, тe упoтрeбљeних пoдaтaкa. Вeлики 

дeo прoблeмa прoизлaзи из прирoдe прoизвoдa 

oсигурaњa, чиjи су трoшкoви нeпoзнaти дo 

oдрeђeнoг врeмeнa у будућнoсти. Oвa 

вишeгoдишњa димeнзиja oтeжaвa мeрeњe 

прoфитa и oдрeђивaњe изнoсa кaпитaлa кojи je 

пoтрeбaн зa oбeзбeђeњe сoлвeнтнoсти. Имajући 

у виду дa je у прeтхoднoм пeриoду испoљeнa 

изрaжeнa флуктуaциja у врeднoсти 

рeзeрвисaних штeтa пo пojeдиним друштвимa 

кaкo би сe oбeзбeдилo aдeквaтниje 

рeзeрвисaњe, нaдзoрнa тeлa би трeбaлa дa 

oбeзбeдe тржишнe пoдaткe и дeтaљниje 

прoпoзициje врeднoвaњa тeхничких рeзeрви. 

Пoрeд тoгa, у циљу смaњивaњa учeстaлoсти и 

висинe oсигурaних штeтa oсигурaвajућe 

кoмпaниje трeбa дa oбeзбeдe eфикaснe 

мeхaнизмe прeвeнциje и кoнтрoлe ризикa. 

Рaзликe у рaчунoвoдствeним систeмимa и 

кoришћeњe нeкoнзистeнтних мeтoдa и 

прeтпoстaвки мoгу прoизвeсти рaзликe у 

врeднoстимa aктивa и oбaвeзa, штo мoжe 

дoвeсти дo друкчиjeг прикaзa снaгe 

oсигурaвaчa и дo њихoвe нeупoрeдивoсти. Чaк 

и пoд прeтпoстaвкoм њихoвe aпсoлутнe 

вeрoдoстojнoсти, нe трeбa зaбoрaвити 

чињeницу дa прикaзaни пoкaзaтeљи 

прoфитaбилнoсти и сoлвeнтнoсти oдрaжaвajу 

сaмo дoгaђaje из прoшлoсти. Услeд њихoвe 

стaтичнe прирoдe, сaмe врeднoсти oвих 

пoкaзaтeљa нису дoвoљнe зa прeдвиђaњe 

мoгућнoсти дa сe oсигурaвajућa кoмпaниja 

суoчи сa пoтeнциjaлним нeгaтивним 

eкoнoмским услoвимa, кaквa je прeтхoднa 

глoбaлнa финaнсиjскa кризa. 
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Резиме: Босна и Херцеговина има изванредне 

природне ресурсе и неискориштене 

индустријске капацитете за производњу 

пољопривредно-прехрамбених производа. 

Међутим, и поред тога спада у увозно 

оријентисане земље прехрамбених производа. 

То указује да је, поред мјера заштите домаће 

производње од стране државе, потребно из 

основа промијенити  стање и односе  у 

сектору производње и извоза прехрамбених 

производа. Посебну пажњу треба посветити  

унапређењу маркетиншких и менаџерских 

знања, вјештина и активности на унапређењу 

оганизације сектора производње, финансирања 

и продаје пољопривредно-прехрамбених 

производа. Потребна је адекватна стратегија 

брендирања, промоције и унапређење пословне 

комуникације произвођача и купаца на 

тржишту. Неопходни су: холистички однос 

према потрошачу; иновативни приступ  

дизајнирању производа и амбалаже; 

усавршавање маркетинг истраживања и 

маркетинг информационих система. Због тога 

смо се у овом раду фокусирали на 

истраживање стања и могућности и начин 

примјене наведених активности, као и 

могућности њиховог систематичног 

унапређења на основу даљих истраживања. 

При томе смо имали у виду  добре праксе и 

позитивна искуства других земаља које  су  

успјеле да  брзо развију овај сектор и од увозно 

зависних земаља постану познати извозници 

прехрамбених производа.  

Кључне ријечи: интернет маркетинг, 

брендирање производа, холистички приступ 

потрошачу, промоција производа, дизајнирање 

амбалаже, пословна комуникација 

Abstract: Bosnia and Herzegovina has 

outstandingnatural resources and unused 

industrial capacities for producing agricultural-

alimentary products. Despite that fact, our country 

belongs to alimentary products import-oriented 

countries. It implies that, despite the measures of 

protecting domestic production, implemented by 

the state, the condition and relations in sector of 

production and export of alimentary products have 

to be changed radically. 

Special attention should be dedicated to 

improvement of marketing and management 

knowledge, skills and activities for improving 

organization of production sector, financing and 

retail of agricultural-alimentary products. 

Adequate branding and promotion strategy is 

needed, as well as improvement of business 

communication between producers and consumers 

on the market. 

Holistic approach towards consumer, innovative 

approach to designing products and packaging, 

perfecting marketing research and marketing 

information systems is necessary. 

Therefore, this paper focuses on condition and 

possibilities research and means of 

implementation of mentioned activities, as well as 

possibilities of their systematic improvement, 
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based on further research. Thereby, we payed 

attention to good practice and positive experiences 

of other countries which managed to develop this 

sector promptly and to transform themselves from 

import-oriented countries to famous exporters of 

alimentary products. 

Key words: internet marketing, product branding, 

holistic approach to consumer, product promotion, 

packaging design, business communication. 

УВОД 

У БиХ је  евидентно изобиље ресурса за 

производњу прехрамбених производа које би 

адекватним менаџментом и стратегијом 

подстицајних мјера требало претворити у 

пораст производње и продаје тих производа на 

домаћем, а посебно на страном тржишту.  

У раду ће се поћи од анализе извозних 

способности предузећа из области 

пољопривредно-прехрамбеног сектора. На бази 

анализе стања истражиће се могућности 

његовог унапређења коришћењем различитих 

модела подршке за успјешнији извоз који се 

примјењују у развијеним земљама, а могу се 

адаптирати за услове у БиХ.  

Посебно ће бити истражен  утицај интернет 

пословања, савременог дизајна, брендирања и 

промоције на извоз прехрамбених производа. 

Детаљним истраживањем наведених  кључних 

фактора за успјешно пословање оцјениће се 

тачност полазне претпоставке корисности 

оваквог модела подршке извоза.    

Циљ овог истраживања је да се утврди које су 

предности увођења нових облика 

маркетиншких активности, дизајнирања 

амбалаже прехрамбених производа и интернет 

пословања у функцији повећања извоза.    

Хипотеза од које се пошло у истраживању је да 

нови облици маркетиншких активности и 

дизајнирања амбалаже прехрамбених 

производа и интернет пословања  позитивно 

утиче на извоз прехрамбених производа. 

У раду ће бити примијењена комбинација више 

научних метода код истраживања и 

анализирања прикупљених података. 

Користиће се методе дескриптивне анализе у 

теоријском дијелу рада за дефинисање и 

објашњавање појмова: интернет маркетинг, 

брендирање производа, холистички приступ 

потрошачу, промоција производа, дизајнирање 

амбалаже, пословна комуникација. 

Метода дедукције биће примијењена како би се 

донијели закључци о значају посматраних 

појава и процеса у новим облицима 

маркетиншких активности. Компаративна 

метода ће служити за поређење 

интернационализације пословања предузећа из 

прехрамбеног сектора, посебно из различитих 

држава. Поред тога, користиће се и метода 

анализе, синтезе и математичко-статистичке 

методе у појединим сегментима рада.  

Структура овог рада састоји се из увода, четири 

главна дијела и закључка.  

У првом дијелу рада ће се анализирати узроци 

и посљедице постојећег стања увозне 

оријентисаности  БиХ у сектору прехрамбених 

производа.У другом дијелу рада ће се 

анализирати револуционарна улога 

информационо-комуникационих технологија и 

посебно интернета у обављању извршних и 

креативних активности маркетинга.У трећем 

дијелу рада истражен је значај амбалаже за 

тржишно позиционирање прехрамбених 

производа у развијеним земљама и земљама 

окружења.  

У четвртом дијелу приказани су резултати 

истраживања улоге и значаја новог приступа 

дизајнирању амбалаже прехрамбених 

производа на подручју Републике Српске.   

У закључку су изнесени сублимирани 

резултати истраживања и најважнија сазнања 

до којих се дошло у истраживању, као и 

препоруке за даље активности. 

Увозна оријентисаност Босне и 

Херцеговине у сектору прехрамбених 

производа 

Укупан увоз пољопривредно-прехрамбених 

производа у 2012. години износио је 2,8 

милијарди КМ, што представља 18,46 % од 

укупног БиХ увоза. Укупан извоз 

пољопривредних производа у 2012. години 

износио је 637,99 милиона КМ, што 

представља 8,12% од укупног БиХ извоза. БиХ 

и даље биљежи велики дефицит. Укупан увоз 

пољопривредно-прехрамбених производа у 

2013. години износио је 638,6 милиона КМ, док 

је увоз у истој години износио 2,5 милијарди 

КМ. Покривеност ивоза-извозом 2013. године 

износио је 25%. Ови подаци указују на високу 

увозну оријентисаност БиХ у сектору 

пољопривредно-прехрамбених производа и 

потреби да се радикално мијењају економске 

мјере којима се регулишу извозно-увозни 

токови у овом сектору. Важност овог сектора за 

БиХ произлази како због трендова на свјетском 

тржишту тако и компаративних предности БиХ 

у овој области. Компаративна предност БиХ 

проистиче како из повољних природних 

услова, тако  и расположиве радне снаге. 

Природни услови се огледају у томе што 
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пољопривредно земљиште у БиХ заузима 

2,572.000 хектара, што је у поређењу на укупну 

површину БиХ 50,3%. Обрадиво земљиште 

заузима 1.585.000 хектара, што је 62% 

пољопривредног земљишта. Чињеница је да 

61% становништва живи у руралном подручју 

и да пољопривредно-прехрамбени сектор чини 

једну од кључних дјелатности с обзиром да 

запошљава око 20% запослених. Према 

подацима Агенције за статистику БиХ у 

децембру 2012. године, регистровано је 687.445 

запослених лица, што чини 20,6%  од укупног 

броја запослених. 
9
 

Наведени подаци указују да БиХ има 

потенцијал за развој пољопривредно-

прехрамбене индустрије да може произвести 

довољно хране за властите потребе и постати 

извозно оријентисана. У том процесу важну 

улогу морају „одиграти“: интернет маркетинг, 

брендирање производа, холистички приступ 

потрошачу, промоција производа, дизајнирање 

амбалаже и ефикасна пословна комуникација.  

Електронско пословање у функцији 

увођења нових облика маркетиншких 

активности  

Савремени маркетинг се заснива на 

традиционалним принципима маркетинга, али 

се све више фокусира на нове холистичке 

елементе. „Холистички маркетинг концепт се 

заснива на развоју, дизајну и имплементацији 

маркетинг програма, процеса и активности које 

пасивног потрошача (консумента) претварају у 

активног потрошача (консумента)“
10

. 

Најважније предности електронског пословања 

огледају се у смањењу трошкова пословања, 

смањењу грешака код електронских 

трансакција, јефтином глобалном публиковању 

информација, могућностима за унутрашњу и 

спољну интеграцију фирме, као и 

могућностима за микромаркетинг. У том 

контексту долази до изражаја „револуционарна 

улога информационо-комуникационих 

технологија и посебно интернета у обављању 

извршних и креативних активности 

маркетинга“.
11

 Унапређење стања у везама са 

страним тржиштима, прехрамбени сектор треба 

користити првенствено двије могућности: 

брендинг и промоција у којима су препреке 

неатрактивнан имиџ земље/државе и 

                                                           
9 Извор података : Статистички завод БиХ и 

www.agrolink.ba (приступљено 15.03.2014.)  

10 Вукмировић, Н. (2012). Предузетништво у економској 

теорији и пракси, Економски факултет Бања Лука, стр. 
57. 

11Ханић, Х. (2010) Савремени концепти маркетинг 

менаџмента, Зборник радова са међународне научне 
конференције-Менаџмент 2010, Крушевац, Србија.   

недостатак успостављених брендова из 

прехрамбеног сектора. Рјешење је унапређење 

имиџа земље/државе (са туризмом) и развој 

брендова у прехрамбеном сектору и маркетинг 

и продаја у којој има више препрека за које 

треба пронаћи рјешења: недостатак 

информација на страним тржиштиома, 

неефикасне и неразвијене пословне везе са 

страним тржиштима и недовољно развијени 

домаћи специјализовани референтни сајмови.
12

 

У проналажењу рјешења за наведене препреке, 

све већи допринос дају: нове информационе 

технологије.„Нове технологије дозвољавају 

компанијама да лоцирају различите дијелове 

своје производње, истраживања и маркетинга у 

различитим земљама, али ипак да их повежу 

кроз компјутере и телеконференције као да су у 

једном мјесту“.
13

  Извозници  могу посебно 

користити интернет да: 1) комуницирају са 

другим предузећима, 2) стављају на тржиште 

производе путем веб-сајта, мејла и других 

онлајн канала, 3) прикупља информација за 

извоз и врши  онлајн трансформације. Даље, 

предузећа могу користити интернет да 

комуницирају са потенцијалним потрошачима 

и дистрибутерима, јер омогућује  јефтин и лак 

начин да се шаљу и добијају потребне 

информације.  

У складу са наведеним значајан допринос 

унапређењу извоза прехрамбених производа у 

Бих би могли дати портали какав је 

АгроЛинк.
14

 Портал даје: 1) информације о 

стању у сектору пољопривредно-прехрамбених 

производа, 2) податке о новим тржиштима и 

трендовима на њима, 3) информације о 

финансијским подстицајима извоза, 4) бројчане 

показатеље увоза и извоза и друге корисне 

податке и информације за предузећа из 

пољопривредно-прехрамбеног сектора.     

Значај амбалаже за тржишно 

позиционирање прехрамбених  

производа у  земљама окружења 

 

Српска компанија „Foodland“, добила је 

свјетску награду „WorldStar“ за најбољу 

амбалажу у категорији хране у конкуренцији 

148 земаља света, чиме је домаћа компанија 

стала раме уз раме са брендовима као што су 

„McDonald's“ i„Coca-Cola“.Рустикални дизајн 

амбалаже и дух минулих времена одличан су 

омот за домаће намазе, џемове, слатко, кечапе 

                                                           
12 Ракита, Б., Митровић, И. (2007). Бренд менаџмент, 

Савремена администрација, Београд, стр. 269. 
13 Clarke, G.R.G. (2011) Has the Internet Increased Exports for 

the firms from low and middle income countries?, Washington: 

World Bank , p.2.  
14 www.agrolink.ba 
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и остале производе из бакине кухиње. 

Маријана Зарић, коауторка амбалаже за 

„Бакину тајну” о начину на који се у Србији 

приступа дизајну амлабаже производа је рекла 

следеће: „Дизајну паковања на нашем тржишту 

највише недостаје одговорности и смјелости. 

Проблем лоше дизајниране амбалаже домаћих 

производа лежи у томе што и даље изостаје 

свијест о важности доброг паковања, а процес 

потребан да се осавремени, усаврши или само 

промјени постојеће паковање није једноставан, 

те се често на последње мјесто стављају изглед 

и функционалност“.
15

  

Дизајнер Славимир Стојановић,  упозоравао је 

и да неки домаћи произвођачи намјерно пакују 

робу у ружнију амбалажу, да купци не би 

мислили да је скупа. Он је то изјавио реагујући 

на оцјену данске компаније „Balanced 

food”,која је жељела да увози српску храну, али 

да је прије продаје препакује, јер су сматрали 

да је наша амбалажа ружна. 
16

 За компаративну 

анализу утицаја визуелног идентитеа на 

препознатљивост и позиционирање производа 

на тржишту, у нашем истраживању су одабрана  

два бренда која имају значајну, ако не и 

доминатну улогу на тржишту земаља 

Југоисточне Европе. Ријеч је о произвођачима 

из сектора прехрамбене индустрије: „Дукат” и 

„Имлек”. Према истраживању тржишта 

прехрамбених производа на територији 

Републике Хрватске, робна марка „Дукат” 

толико је присутна у прехрамбеним навикама 

становника да ће већина испитаних већ на 

спомен ријечи „Дукат” прво помислити на 

млијеко и мљечне производе него на златник, о 

чему свједочи и чињеница да је та робна марка 

проглашена за најпоузданију у области 

мљечних производа у Хрватској шест година за 

редом.
17

 Поред тога што, према резултатима 

истраживања, потрошачима нуди најбољи 

однос цијене и квалитета, евидентно је да се 

велика пажња поклања и визуелном аспекту 

производа, чиме се произвођач истиче не само 

на тржишту прехрамбених производа Хрватске, 

већ и у региону. Дизајн амбалаже цјелокупног 

асортимана прати исту основну идеју о 

креирању таквог паковања које је практично, 

једноставно за употребу, естетски привлачно и 

у складу са жељама купаца па је лако 

препознати производе овог бренда, без обзира 

на то да ли је ријеч о воћном јогурту, сиру или 

млијеку. „Имлек” је, према истраживању 

организације „Моја Србија” у 2012. години био 

најомиљенији бренд у конкуренцији од 146 

домаћих брендова. Основна идеја компаније је 

                                                           
15IN STORE, (2011) Алтермедиа д.о.о. Сарајево, стр. 7-11. 
16 Ибидем 
17IN STORE, (2012) Алтермедиа д.о.о. Сарајево, стр. 5-6. 

створити утисак да је потрошачима куповином 

„Имлек” производа „Природа на дохват руке“, 

а називом производа „Моја кравица“ постиже 

се блискост са купцима. Компанија креира 

производе намијењене различитим профилима 

купаца, самим тим потребно је осмислити и 

амбалажу која ће пратити имиџ који се гради 

око самог производа. Препознатљив лого врло 

једноставно, а истовремено веома ефикасно, 

упућује на то чиме се компанија бави. Тачка на 

слово и, стилизована је капљица која се одваја 

од мљечно бијеле површине на врху лого-а. 

Поред бијеле боје која је јасна асоцијација, 

користи се и зелена која треба да асоцира на 

природу и изворност производа, док плава има 

умирујући ефекат. Симпатична кравица, 

заштитни знак компаније, приказана је у 

идиличном окружењу и добро позната и 

омиљена свим генерацијама. Како се модерно 

друштво све више окреће здравом животу, а 

тренд здраве и квалитетне „органске“ хране све 

више маха узима и у нашем друштву, фирма је 

креирала линију органских производа „Bello“, 

које својим дизајном упућују на ту идеологију. 

У суштини, вјероватно је ријеч о идентичној 

сировини, коју дизајн „продаје“ као сасвим 

нови, друкчији и прије свега, персонализован 

производ. Кроз линију производа „Jogood“, 

компанија се обраћа млађој популацији, 

користећи, при том, јаке боје и разигран дизајн-

кроз типографске и сликовне елементе које не 

прате строге форме. На тај се начин жели 

креирати производ са којим ће се потрошачи 

моћи поистовијетити и који ће постати дио 

њиховог животног стила. Управо у томе лежи 

значај доброг дизајна, који је често пресудан 

фактор у креирању потрошачких навика, што 

ће детаљније бити образложено у сљедећем 

истраживању. 

Резултати истраживања улоге и значаја 

амбалаже одабраног прехрамбеног   

производа у Републици Српској  

Истраживање је извршено на подручју града 

Бањалуке, на узорку од око 105 испитаника 

(анкети је приступило 130 испитаника, од којих 

25 испитаника нису дали потпуне одговоре, 

стога исти нису ни разматрани), у продајном 

објекту једног од водећих трговинских ланаца - 

Интерекс. При испитивању се на лицу мјеста 

могло утврдити на који начин потрошачи 

реагују код куповине одабраног производа. 

Циљ истраживања је био да се утврди који 

фактори визуелног идентитета амбалаже, и у 

којој мјери,утичу на одлуку о куповини 

производа. Да би се дошло до тражених 

резултата испитаницима су понуђена два 

конкурентска производа, млијеко два 
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реномирана произвођача: „Имлек” и „Дукат”. 

За испитивање је одабран овај производ из 

разлога што је у свакодневној употреби и што 

се купује по навици. Анкета је била састављена 

тако да су се постављена питања односила на 

дизајн амбалаже, бренд и квалитет млијека.   

Резултати су показали да се „Имлеково” 

млијеко највише купује. Испитаници су 

наглашавали да им је приликом куповине 

млијека произвођач јако битан, да сматрају да 

је „Имлек” веома присутан у медијима, да има 

добро осмишљене рекламне кампање, те да 

имају повјерење у произвођача.    

Испитаници су, такође, нагласили да сматрају 

да је квалитет млијека оба произвођача 

приближно једнак, али да се за одређени 

производ одлучују због практичности 

амбалаже, поруке коју им производ шаље док 

се одлучују за куповину, те комуникације 

произвођача са потрошачима. Истраживање је 

,такође, показало да је при креирању амбалаже 

производа правилан одабир типографије од 

кључног значаја јер је натпис „млијеко“ 

најуочљивији елемент амбалаже за више од 

50% испитаника. Након тог слиједи лого 

произвођача и илустрација.   

 

Графикон 1.Утицај амбалаже на свијест 

купца о карактеристикама млијека  

 
Извор: Истраживање аутора 

 

Графикон 2. Значај елемената амбалаже 

 
Извор: Истраживање аутора 

При креирању визуелног идентитета производа 

потребно је водити рачуна о бројним 

аспектима. Почевши од саме структуре и 

текстуре амбалаже, већ се овим елементима 

могу послати значајне поруке потрошачима. 

Познато је да је чуло додира значајан рецептор 

информација, зато се велика пажња посвећује 

овом сегменту израде амбалаже производа. 

Тако се обле контуре често бирају за нпр. 

пробиотичке јогурте, сугеришући на тај начин 

виткост и елеганцију људске фигуре. Глатке, 

обле повришине упућују на љепоту и финоћу 

израде и њоме се жели постићи ефекат 

ексклузивности и посебности паковања. 

Рустикалне амбалаже које су нешто 

једноставнијег и сведенијег облика, обично 

подсјећају на неке традиционалне производе, 

док су амбалаже са наглашеном 

функционалношћу и ергономијом претежно 

намијењене производима који се конзумирају 

„у покрету“ као што су нпр. енергетски напици, 

чија структура површине обично упућује на 

динамику покрета, кроз примјену дијагоналних 

линија. 

Из наведеног истраживања може се закључити 

како је квалитет амбалаже производа једнако 

битан као и квалитет самог садржаја паковања, 

јер је прије представљања производа тржишту 

потребно добро осмислити начин  на који ће 

производ „допријети“ до потрошача. 

Најзначајнију улогу, при том, има стварање 

емотивне везе између бренда и купаца, јер је 

управо та компонента пресудна за одабир 

производа при куповини.  

Познати дизајнер, Pierre Cardin је приликом 

промоције флаше за воду која се служи у 

елитним париским ресторанима рекао „колико 

лијепо одјело чини  мушкарца маркантним, 

толико амбалажа чини маркирани производ 

привлачним за купца“
18

   

Зато, успјешни брендови и компаније, свој 

значај на тржишту посматрају првенствено 

кроз своје нематеријалне вриједности, као што 

су препознатљивост, омиљеност, повјерење и 

утицај који имају на купце. Управо 

вриједности, које дефинишу успјешност 

производа, презентују се купцима кроз његову 

амбалажу која представља први контакт између 

произвођача и потрошача. Стога је потребно да 

се при првом сусрету са производом на купца 

остави јак утисак који ће учинити да производ 

буде изабран тај, а и сваки наредни пут.  

                                                           
18 www.voanews.com (приступљено 15.07.2008) 
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ЗАКЉУЧАК 

На крају можемо сублимирати резултате 

истраживања и наважнија сазнања до којих се 

дошло у истраживању, као и препоруке за даље 

активности. Остварен је циљ истраживања и 

утврђене су предности увођења нових облика 

маркетиншких активности, дизајнирања 

амбалаже прехрамбених производа и интернет 

пословања у функцији повећања извоза.   

Потврђена је хипотеза од које се пошло у 

истраживању да нови облици маркетиншких 

активности и дизајнирања амбалаже 

прехрамбених производа и интернет пословања  

позитивно утичу на извоз прехрамбених 

производа. Преостаје да се сазнања до којих се 

дошло претворе у активности кроз посебни 

стратешки план комбиновањем материјалних и 

нематеријалних фактора (интернет маркетинг, 

брендирање производа, холистички приступ 

потрошачу, промоција производа, дизајнирање 

амбалаже, пословна комуникација). Такав план 

може значајно допринијети повећању извоза 

прехрамбених производа из БиХ . Због 

ограничености простора није било могуће 

истражити, размотрити и описати све  факторе 

који, такође, имају одређено мјесто у овој 

проблематици, па је на тај начин остављен 

простор за даљња истраживања у овој области.   
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Резиме: Крах финансијског сектора САД 2008. 

године угрожава свјетску економију и 

Европску унију. Кризи претходи колапс 

“Lehman&Brothers”, она брзо ескалира и још се 

брже трансферише ван граница САД. По 

избијању кризе расту цијене нафте и хране. 

Дужнички проблеми посебно погађају Еврозону 

и евротржиште. Посљедице су дубоке и 

комплексне, а манифестују се у паду стопа 

раста и продуктивности, расту 

незапослености и озбиљном и дугорочном 

нарушавању фискалне равнотеже. У Еврозони 

се смањују стране директне инвестиције и 

извоз, у финансијском сектору се погоршава 

ликвидност, слаби банкарски сектор итд. 

Мјере за санирање кризе су стимулисање 

раста, превенција губитака радних мјеста, 

контрола тражње, те раст агрегатне 

тражњу уз ригорозне мјере штедње јавног 

сектора. Негативне посљедице кризе се 

највише манифестују 2009. године. Економска 

ситуација се временом споро поправља, па се 

посљедице глобалне кризе још увијек осјећају.  

И Босна и Херцеговина је на удару кризе јер су 

њени највећи спољнотрговински партнери 

Европска унија и земље чланице CEFTA. 

Обзиром на мали капацитет привреде БиХ, 

њена економија уз одређени временски помак 

прати тенденције највећих трговинских 

партнера. Због тога је послије избијања 

дужничке кризе у Еврозони дошло до 

погоршања макроекономских показатеља, 

мањег прилива страних инвестиција, раста 

незапослености и погоршања осталих 

показатеља. Донешене су краткорочне и 

дугорочне мјере сузбијања штетних 

посљедица: интервенције у банкарском 

сектору, буџетска штедња, мјере за смањење 

спољнотрговинског дефицита, убрзања раста 

и запослености, као и мјере за промјене 

привредне структуре, раст конкурентности, 

већи прилив страних директних инвестиција, 

те коначно, свеобухватне активности на 

процесима евроинтеграција. 

Кључне ријечи: Криза, раст, глобално, 

Еврозона, Босна и Херцеговина, мјере. 

Abstract: Collapse of the financial sector of U.S. 

in 2008
th

 threatens the world’s economy and the  

European Union. Collapse of ‘Lehman & 

Brothers’ precedes the crisis and it escalates fast 

and it even faster transfers outside of the U.S. 

After the outbreak of the crisis prices of oil and 

food grow. Debt problems especially affect the 

Eurozone and Euro market. The consequences are 

deep and complex and are manifested in the 

decline in growth rate and productivity, growth of 

unemployment and serious and long-term 

deterioration of the fiscal  balance.  In   Eurozone  

foreign   direct  investments  and export are 

reduced, in the  financial sector liquidity reduces, 

banking sector becomes weak, etc. Measurements 

for repairing the crisis are stimulation of growth, 

prevention of the loss of the work places, demand 

control, growth of aggregate demand with 

rigorous measurements of savings of the public 

sector. Negative consequences of the crisis are 

manifested most in 2009
th

. Economic situation is 

improving slowly over time, so the effects of the 

global crisis are still present.  Bosnia and 

Herzegovina is also on the impact of crisis because 

its biggest trading partners are European Union 



НОВИ ЕКОНОМИСТ | 33  

and CEFTA countries. Considering the small 

capacity of the economy of the Bosnia and 

Herzegovina, its economy, with a certain time lag 

follows the trends of the largest trading partners. 

That’s the reason why, after the outbreak of the 

debt crisis in Eurozone macroeconomic markers 

became deteriorated, why foreign investments 

reduced, growth of unemployment appeared and 

why other markers also deteriorated. Short-term 

and long-term measurements of the suppression of 

harmful consequences: interventions in banking 

sector, budget savings, measurements of reduction 

in the trading deficit, acceleration of growth and 

employment, as well as measures for changes in 

the economic structure, increase of 

competitiveness, greater inflow of direct foreign 

investments, and finally, comprehensive activities 

of the process of European integrations. 

Key words: crisis, growth, globally, Eurozone, 

Bosnia and Herzegovina, measurements.     

1. УВОД  

Фундаментални узроци актуелне кризе настали 

су у прошлости нарушавањем принципа Бретон 

Вудса, односно укидањем златног важења 

долара, што је временом довело до раста 

емисије ове валуте изнад реалног покрића. Због 

континуирано ниских каматних стопа, високог 

прилива страног капитала и динамике тржишта 

некретнина
19

, америчка привреда и друштво су 

се налазили у дужим периодима раста и 

експанзије. Посљедично, банке и друге 

финансијске институције су нудиле огромне 

суме слободних средстава у циљу увећања 

профита. У периодима макроекономске 

равнотеже, ниских камата и високе 

ликвидности, велике финансијске институције 

подцјењујући ризик и опасност од 

немогућности враћања пласираних средстава 

нарушавају систем управљања кредитним и 

портфолио ризицима. Уз друге системске 

проблеме, јављају се и недостаци у 

процедурама супервизија финансијских 

институција. Банке су у експанзији и 

либералније одобравају нове кредите, а раст 

цијена некретнина додатно увећава вриједност 

колатерала, па вриједности хипотека 

надмашују кредите. Раст тражње за 

некретнинама уз лимитирану понуду утиче на 

раст цијена некретнина, но проблем настаје 

када велики број повјерилаца не може да 

отплаћује кредите па хипотеке на страни 

понуде енормно расту, док тражња за 

                                                           
19 Ово тржиште доживљава експанзију са двије врсте 

хипотекарних кредита: прворазредним (prime), и 

другоразредним (subprime) кредитима, одобраваним 

дужницима који потенцијално нису били у могућности 
да их отплате. 

некретнинама опада. Долази до брзог и 

драстичног пада цијена некретнина, иако су 

многи економски аналитичари указивали на 

опасност од “прегријаног” тржишта некретнина 

јер је било очигледно да ниске камате, уз нове 

финансијске инструменте утичу на нереалан 

раст тражње и повећање цијена некретнина. 

Стагнација реалног сектора америчке привреде 

у четвртом кварталу 2007. године успорава 

раст. Подаци о стању економија водећих 

привреда за посљедњи квартал 2007. године 

указују на дубину економске кризе и чињеницу 

да ни глобална економија неће бити поштеђена. 

Кризу посебно прате и анализирају свјетске 

финансијске институције. Тако нпр. ММФ 

заузима став да је криза резултат готово 

савршене консталације институционалног и 

регулаторног оквира финансијског сектора 

САД
20

. Оглашавају се и највећи економски 

ауторитети. Џозеф Стиглиц сматра да су 

кључни разлози због којих је избила криза 

планетарних размјера прекомјерна штампа 

новца и дерегулација, рушење границе између 

комерцијалних и инвестиционих банака, 

смањење пореза богатим слојевима, 

фалсификовање извјештаја компанија, и 

“трансфузија крви пацијенту који крвари”. 

Заоштравање и пренос америчке кризе на друга 

подручја утиче и на европску привреду, 

стварајући услове за рецесију незабиљежену од 

Другог свјетског рата. Европска дужничка 

криза касни за финансијском кризом око 18 

мјесеци, мјерено од колапса 

“Lehman&Brothers” септембра 2008. године. 

Иначе, уз већ наведене узроке кризе многи 

економисти су предвидјели негативне шокове 

агрегатне тражње који су погодили европску 

економију, и идентификовали кључне узроке 

кризе евротржишта. Због раста цијена нафте, 

скупљих и строжијих кредита, промјена цијена 

некретнина и јачања евра, опада економска 

активност у Европској унији и цијелој Европи, 

те слаби европски извоз. Јапан је нешто 

стабилнији, али пад активности водећих 

економија значајно редукује јапанске извозне 

приходе. Кризу прате и противријечности, а 

један од куриозитета је да се упркос 

успоравању свјетске економије у аугусту 2008. 

биљежи изузетно висока стопа свјетске 

инфлације од 4,25%, чему највише доприносе 

раст цијене нафте и хране. Највећи утицај на 

високу инфлацију имају брзо растуће 

економије. Различита мишљења о кризи 

постоје и међу највећим економским 

                                                           
20 Strauss-Kahn D., Lessons from the Financial Market Crisis: 

Priorities for the World and for the IMF, to the Indian Council 

for Research on International Economic Research (ICRIER), 
New Delhi, India, 2008. 
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ауторитетима (тако нпр. Paul Krugman у јавним 

иступима упозорава на неизбјежну дефлацију, 

док Alan Meltzer упозорава да би се могао 

поновити раст цијена сличан кризи 1970-их 

година прошлог вијека)
21

. 

Прелијевање кризе. Постоје бројни радови који 

се баве преносом кризе из САД у Европску 

унију и Европу, од којих се један због своје 

концизности посебно издваја: пад потрошње 

САД директно утиче на продају европских 

извозника, већ погођених апресијацијом евра; 

европски финансијски сектор је главни купац 

токсичне активе од америчких банака; масовни 

резови FED воде ка даљем паду долара према 

евру; након криза закашњења погађа Кину и 

земље у развоју, гдје извјештаји сугеришу раст 

незапослености, што утиче на смањење њихове 

увозне тражње.
22

  Посматрано са аспекта 

Европе, као и глобално, посљедице кризе су 

дубоке и комплексне, и могу се уочити кроз: 

пад економске активности и продуктивности, 

смањење запослености, пад страних директних 

инвестиција и извоза, као и погоршање 

ликвидности, слабљење банкарског сектора, те 

појаве фискалне неравнотеже.  Свјетска 

привреда је карактеристична по процесу 

глобализације, техничко-технолошким 

иновацијама и расту конкурентности, али и 

економској и политичкој зависности што 

доводи до форсирања високих стопа раста, али 

и честих глобалних нестабилности и криза.  

Финансијској кризи у САД претходи глобално 

поскупљење енергије и хране. Ово је потребно 

истаћи због тога што је нафта стратешки ресурс 

модерног свијета и покретач индустријског 

                                                           
21 Krugman P. (1953) је нобеловац, амерички економист, 

колумнист, писац и друштвени коментатор. Предаје 
економију и међународне односе на Универзитету 

Принцетон, a Allan Meltzer је професор политичке 

економије на Univerzitetu Carnegie Mellon и водећи је 
историчар FED-a. 
22 Andrew W., The Economic and Financial crisis in Europe: 

addressing the causes and the repercussions, EEE Policy 
Brief, No. 3, 2008.  

развоја. Свјетске резерве нафте су лимитиране 

и неравномјерно распоређене по регионима. Из 

тих, али и других разлога, у другој половини 

прошлог вијека је због високог раста цијена 

нафте, неколико пута озбиљно уздрмана читава 

свјетска економија (тзв. нафтним шоковима), 

што се види из графикона 1. Тако су нпр. 

цијене нафте порасле крајем 1973. године, а 

затим у периоду од 1979 до 1980. године. 

Након пада цијена током 1986. године, "цијене 

овог енергента су поново повећане у 1990. 

години".
23

 Поред наведених поскупљења, 

цијена нафте је расла и 2008. године, што је 

значајно убрзало развој глобалне финансијске 

кризе. Већи скокови цијена нафте су 

забиљежени и током 2010. и 2011. године. 

2. СПЕЦИФИЧНОСТИ ДУЖНИЧКЕ 

КРИЗЕ ЕВРОЗОНЕ И МЈЕРЕ НА 

ЊЕНОМ САНИРАЊУ 

Послије прелијевања америчке кризе у 

Европску унију долази до наглог погоршања 

економских прилика, како у Европи, тако и у 

свјетској економији. Стање је било још 

драматичније у подручју Еврозоне јер се због 

финансијске зависности међу њеним 

чланицама криза лако пренијела на цијелу 

монетарну интеграцију. Због тога чланице 

Уније имплементирају систем осигурања 

финансијске стабилности Еврозоне (уз мјере 

кризног менаџмента, он обухвата системске 

мјере фискалне одрживости и мјере дугорочног 

раста, монетарне равнотеже, ревитализације 

финансијског система и осигурања средстава 

помоћи најрањивијим чланицама
24

). Европска 

унија и ММФ су на кризу реаговали пакетом 

помоћи у износу од око 750 млрд. евра. У 

оквиру пакета искреирана су два механизма: 

                                                           
23 Бурда М. & Виплош Ч., Макроекономија, ЦЛДС, 

Београд, 2004, стр. 130. 
24 Европска комисија. Преузето 22. априла 2014. са 

www.ec.evropa.eu 
 

 

Извори: http://www.theaustralian.com.au                   http://www.inflationdata.com 



НОВИ ЕКОНОМИСТ | 35  

Европски механизам за финансијску 

стабилност (ЕФСМ), и Европски фонд за 

финансијску стабилност (ЕФСФ). Европски 

механизам за финансијску стабилност је 

намијењен за чланице Еврозоне, а средства су 

обезбјеђена од стране фондова и Европске  

комисије. Фонд за финансијску стабилност 

покрива финансијске проблеме, рекапитализује 

банке и купује државне обвезнице. Механизам 

има рејтинг ААА од стране свих рејтинг 

агенција (исто као и Европска комисија 

приликом задуживања). Фонд средстава за оба 

механизма износи 500 млрд. евра. Механизми 

су формирани на период од три године, а 

формирањем механизама реагују ЕЦБ која 

почиње куповину државних обвезница 

угрожених чланица и ММФ са кредитом од 250 

млрд. евра. Трајање Европског фонда за 

финансијску стабилност било je до средине 

2013. године, али су кредити дати на период 

дужи рок од трајања Фонда, па је његово 

трајање продужено на неограничено вријеме 

под новим називом Европски стабилизациони 

механизам
25

 (ЕСМ). 

Списак реакција на кризу се може приказати 

као скуп слиједећих активности: мјере на 

осигурању хитне ликвидности (посебно 

олакшице централне банке), мјере покретања 

новог кредитирања, проширење финансијских 

сигурносних мрежа, капиталне интервенције у 

финансијске институције, и коначно, 

реструктурирање финансијских институција. 

Уз све наведено, владе развијених, али и 

земаља у развоју инсистирају и на системским 

промјенама постојећег амбијента, као што су: 

преуређење ка одговорнијем и стабилнијем 

финансијском систему, као и ефикаснијој 

фискалној политици.  На сл. 1. дати су подаци о 

висини јавног дуга за земље осниваче Еврозоне 

почетком 1999. године. 

 

Слика 1: Дуг оснивача ЕМУ (1998) 

 

Према EUROSTAT-u
26

 од једанаест оснивача 

ЕМУ, Њемачка и Француска су били на 

                                                           
25 Крајем 2010. године Европски савјет формира 

перманентни Европски стабилизациони механизам. 
26 EUROSTAT, Government finance statistics: summary tables 

1997-2012., Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, 2013., стр.7. 

граници услова конвергенције који се односе 

на укупан јавни дуг, док су само пет, уз то 

економски мање утицајних земаља испуњавали 

услов висине јавног дуга. Од осталих чланица, 

Шпанија, Холандија и Аустрија имале су јавни 

дуг незнатно виши од дозвољеног. И поред 

напора на санирању посљедица кризе, посебно 

кроз мјере штедње и стабилизацију јавних 

финансија, дуг земаља Еврозоне у 2012. години 

достиже максималан ниво. И поред мјера 

буџетске штедње, фискалне и монетарне 

консолидације више чланица Еврозоне и 

Европске уније су и даље у критичној зони. 

Највиши релативни ниво јавног дуга током 

2012. године од 160,5% биљежи Грчка
27

, а 

затим Италија са 130,3% БДП, која има и 

највећи апсолутни износ дуга. Буџетски 

дефицити Грчке, Ирске
 28

 и неколико других 

чланица ЕУ, допринијели су продубљивању 

кризе. Од 2007. до 2009. године погоршава се 

стање буџета земаља Централне и Источне 

Европе. У табели 1. је приказано учешће јавног 

дуга Еврозоне у БДП у периоду од 2005. до 

2012. године. Док је дефицит Еврозоне у 2005. 

години био 2,5% БДП, у 2009. достиже чак 

6,4% БДП. Ипак у 2012. години дефицит је 

смањен и износи 3,7% БДП. Јавни дуг такође 

константно расте, са 70,4% БДП у 2005. години 

на 90,6% БДП у 2012. години. 

ТАБЕЛА 1: УЧЕШЋЕ УКУПНИХ ПРИХОДА, РАСХОДА 

И ЈАВНОГ ДУГА У БДП ЕВРОЗОНЕ (% БДП) 

Период 
Укупни приходи и расходи 

Јавни 

дуг Прходи Расходи 
Суфицит / 

дефицит  
2005. 44,8 47,3 -2,5 70,4 
2006. 45,3 46,6 -1,4 68,6 
2007. 45,3 46,0 -0,7 66,3 
2008. 45,0 47,1 -2,1 70,1 
2009. 44,9 51,2 -6,4 80,0 
2010. 44,8 51,0 -6,2 85,4 
2011. 45,3 49,5 -4,1 87,3 
2012. 46,3 49,9 -3,7 90,6 

Извор: ECB: Statistics Pocket Book, децембар 2011, стр. 25, http://www.ecb.int, 
Statistics Pocket Book, април 2014, стр. 22, http://www.ecb.int  

 

Упркос покушајима спасавања Грчке, Ирске и 

Португалије, опасност од дужничке кризе не 

                                                           
27 Грчка и прије уласка у Еврозону “креативним 

рачуноводством” погрешно приказује фискалну позицију 

(нпр. њена влада није објавила да је буџетски дефицит 
2009. године 12,5% БДП). Грчка дуго има проблеме са 

јавним финансијама. У немогућности да настави истим 

путем приморана је да емитује нове обвезнице и 
удвостручи висину каматне стопе. Зато је морала извршити 

радикалне реформе уз помоћ ЕУ, увести строга фискална 

ограничења и смањити јавну потрошњу за око 10% БДП за 
2010. годину. 
28 Када је ријеч о Ирској и Шпанији, ове земље се у 

одређеној мјери разликују од Грчке јер су узроци настанка 
кризе у њима слични као и у САД (експанзија тржишта 

некретнина, раст дугова становништва и дефицити текућег 

рачуна). Све ово је значајно погоршало конкурентност 
привреда ових земаља. 
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пролази. Криза би могла да се прошири и на 

остале земље чланице. Такође, неевропске 

земље групе Г20 указују да европска криза 

наноси штете њиховим привредама и да су 

потребне хитне мјере у Еврозони. На самиту у 

Бриселу 2010. године лидери ЕУ су се 

договорили да промјене Лисабонски уговор, 

како би се формирао фонд помоћи земљама 

Еврозоне. Фонд се формира маја 2010. године 

ради очувања финансијске стабилности 

пружањем финансијске помоћи земљама 

чланицама Еврозоне. 

Раст реалног БДП и инфлација у периоду 2009 - 

2012. године приказани су у табели 2. Уочава 

се да је дошло до раста БДП код већине земаља 

због постепеног опоравка свјетске привреде. 

Стопа раста реалног БДП развијених земаља 

износи -3,7% у 2009. години, а 3,1% у 2010. 

години. Ситуација код земаља у развоју је боља 

јер је раст у 2009. години износио 2,8%, а у 

2010. години 7,3%. 

Поред утицаја на раст, криза утиче на ниво и 

динамику инвестиција. Рецесија је значајно 

смањила учешће инвестиција у БДП Еврозоне, 

што је видљиво из графикона 2. Инвестиције у 

Еврозони имају тенденцију раста све до 2007. 

године. Високо учешће инвестиција је 

остварено и 2008. године, да би већ 2009. 

године због посљедица економске кризе било 

значајно смањено. 

ТАБЕЛА 2: РЕАЛНИ РАСТ И ИНФЛАЦИЈА У %  
(2009 – 2012)                          

 Раст реалног БДП Просјек ИПЦ 

‘09. '10. '11. '12. '09. '10. '11. '12. 

Свијет -0,7 5,1 4,0 4,0 2,5 3,7 5,0 3,7 

Развијен

е земља 
-3,7 3,1 1,6 1,9 0,1 1,6 2,6 1,4 

Земље у 

развоју 
2,8 7,3 6,4 6,1 5,2 6,1 7,5 5,9 

САД -3,5 3,0 1,5 1,8 -0,3 1,6 3,0 1,2 

Јапан -6,3 4,0 -0,5 2,3 -1,4 -0,7 -0,4 -0,5 

Кина 9,2 10,3 9,5 9,0 -0,7 3,3 5,5 3,3 

ЕУ -4,2 1,8 1,7 1,4 0,9 2,0 3,0 1,8 

Еврозона -4,3 1,8 1,6 1,1 0,3 1,6 2,5 1,5 

Извор: MMF: Regional economic outlook, октобар 2011, стр. xii, 

http://www.imf.org. 

 

ГРАФИКОН 2. УЧЕШЋЕ ИНВЕСТИЦИЈА У БДП 

ЕВРОЗОНЕ (17 ЧЛАНИЦА, 2003-2012.) 

 

Извор: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 

Дакле, инвестиције до избијања кризе 

партиципирају у БДП са више од 1/5
29

, да би 

њихово учешће у БДП послије 2009. године 

било редуковано за неколико индексних поена. 

Кључни показатељ благог опоравка у 

Европској унији и Еврозони је стабилнија 

индустријска производња. На сл. 2. уочава се 

да индустријска производња на подручју 

Еврозоне у трећем кварталу 2012. године расте, 

али је забиљежено квартално смањење (–0,1%).  

У посљедњем кварталу 2012. године поново 

долази до пада индустријске производње. Иако 

се индустријска активност у Еврозони 

стабилизује у трећем кварталу, индекси и даље 

указују на смањење у посљедњем кварталу 

2012. године. 
Табела 3. приказује глобална кретања 
економског раста до 2012. године. 

 

Извор: Trading Economics www.tradingeconomics.com/evro-area/industrial-
production  (приступ 21.04.2014.). 

Слика 2: Индустријска производња у Еврозони  

Глобалне макроекономске прогнозе. Процјене 
ММФ још увијек не указују на бржи и снажнији 
опоравак свјетске економије, иако се очекује 
глобални раст од 4% до 2015. године. Током 
2014. године, у зависности од процјена 
прогнозера, очекује се раст глобалне економије 
од око 3% (што неки сматрају повољним, а 
други не). Ове показатеље треба смјестити у 
контекст бржих стопа раста одређених земаља, 
посебно Кине и Индије (табела 3).  

ТАБЕЛА 3. ГЛОБАЛНИ РАСТ 

 2009. 2010. 2011. 2012. 

Глобални раст -0,7 5,1 4,0 4,2 

Еврозона -4,3 1,8 1,6 1,1 

САД -3,5 3,0 1,5 1,8 

Њемачка -5,1 3,6 2,7 1,3 

Француска -2,6 1,4 1,7 1,4 

Италија -5,2 1,3 0,6 0,3 

Шпанија -3,7 -0,1 0,8 1,1 

Јапан -6,3 4,0 -0,5 2,3 

Велика 

Британија 

-4,9 1,4 1,1 1,6 

Кина 9,2 10,3 9,5 9,0 

Индија 6,8 10,1 7,8 7,5 

Извор: MMF, World Economic Outlook, септембар 2013. 

                                                           
29 Поповић Г., Економија Европске уније-макроекономски 

аспекти и заједничке политике, Економски факултет у 
Бањој Луци, Бања Лука, 2009. године, стр. 108-109. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.tradingeconomics.com/euro-area/industrial-production
http://www.tradingeconomics.com/euro-area/industrial-production
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Опоравак свјетске привреде у великој мјери 

зависи од макроекономске стабилности 

најразвијенијих земаља и регионалних 

интеграција, фискалне консолидације, јачања 

тражње, ниских каматних стопа и повећања 

обима кредитирања итд. Чини се да велики 

напори водећих свјетских привреда споро, али 

ипак сигурно ефектуирају, па се уочавају 

јаснији знаци стабилности глобалне економије. 

3. РЕФЛЕКСИЈЕ ДУЖНИЧКЕ КРИЗЕ 

НА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ 

Земље југоисточне Европе зависе од економије 

Европске уније па се ефекти кризе снажно 

осјете у земљама CEFTA и БиХ. Негативне 

посљедице кризе на Босну и Херцеговину су 

испољене већ у другој половини 2008.  године, 

а настављају се 2009. године, и касније. На то 

указују ниже стопа раста, пад потрошње, раст 

незапослености, успоравање извоза, пад 

страних инвестиција итд.  

Привреда Босне и Херцеговине се након рата и 

транзиције суочава и са кризом. Погоршавају 

се макроекономски показатељи: успорен раст 

привреде, раст фискалних дефицита и 

незапослености, смањена је спољна размјена, и 

угрожен животни стандард. Ове тенденције 

воде ка расту сиромаштва
30

 и социјалним 

проблемима
31

. Посљедице актуелне кризе 

негативно утичу на финансијски и реални 

сектор. Антикризне мјере су се углавном 

односиле на хитну санацију посљедица 

економске кризе, са посебним акцентом на 

смањење високе стопе незапослености. 

Дугорочне мјере су усмјерене ка дугорочним 

циљевима, прије свега промјенама у структури 

привреде.  

Нагативне посљедице кризе су видљиве из 

основних макроекономских показатеља за 

Босну и Херцеговину који се односе на период 

од 2000. до 2012. године и приказани су у 

табели 4. Из табеле се уочава да је раст реалног 

БДП у 2009. години био негативан и износио је 

-2,9%. Ипак, у 2010. години је остварена 

позитивна стопа раста од скромних 0,8%. 

Дужничка криза Еврозоне доприноси 

негативним кретањима и у Босни и 

Херцеговини тако да је 2012. године стопа 

раста опет била негативна, -1,2%.  

Компарација кретању стопа раста и 

индустријске производње Еврозоне и Босне и 

Херцеговине указује на позитивну корелацију 

                                                           
30 Поповић Г., Макроекономски узроци сиромаштва у БиХ, 

Дефендологија, Зборник радова, Бања Лука, 2009, стр. 69-
82. 
31 Поповић Г., Економска криза и незапосленост у БиХ, 

Економски видици, Друштво економиста Београда, 4, 2009, 
стр. 715-725. 

ових показатеља. Дакле, економски проблеми 

Европске уније и Еврозоне се у великој мјери 

прелијевају на економију Босне и Херцеговине. 

Ово не представља изненађење обзиром на 

највећи степен повезаности њихових привреда. 

Индустријска производња је 2009. године пала 

-3,3% у односу на 2008. годину, у чему је 

прерађивачка индустрија забиљежила највећи 

пад од  -4,6%. У 2010. години расте 

индустријска производња за 1,6%, а раст се 

наставља и 2011. године са значајних 5,6%
32

. 

Због негативних тенденција на свјетском 

тржишту и наставка кризе Еврозоне коју ће 

додатно продубити проблеми Грчке и 

дужничка криза готово свих земаља Еврозоне, 

раст индустријске производње у 2011. 

охрабрује. Међутим, под утицајем кризе 2012. 

године долази до смањења индустријске 

производње у односу на 2011. годину за -5,6%. 

Вађење руда и камена пада за -4,9%, 

прерађивачка индустрија -4,7%, а производња и 

снабдијевање електричном и топлотном 

енергијом -7,1%. У области прерађивачке 

индустрије највећи пад биљежи производња 

машина и уређаја -26,2%, док је највећи раст 

остварен у производњи хемикалија, хемијских 

производа и вјештачких влакана 8,2%
33

.  

 

ТАБЕЛА 4:  МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ БИХ  
(2000 - 2012) 

Година 

Номинални 

БДП, 

текуће 
цијене, 

(мил. KM) 

 

Реални 

БДП, 

стопа 
раста 

(%) 

Стопа 

раста 

цијена 
на мало 

(%) 

Бруто 

девизне  

резерве, 
(мил. 

KM) 2000. 11 789 5,5 4,8 1 028 

2001. 12 641 2,4 3,1 2 708 

2002. 13 946 5,0 0,4 2 484 

2003. 14 689 3,9 0,6 2 793 

2004. 15 946 6,3 0,4 3 479 

2005. 17148 3,9 3,8 4 225 

2006. 19 567 6,0 6,1 5 452 

2007. 22 065 6,1 1,5 6 699 

2008. 24 984 5,6 7,4 6 296 

2009. 24 307 -

2,7 

-

0,4 

6 212 

2010. 24 879 0,8 2,1 6 458 

2011. 25 772 0,1 3,7 6 424 

2012. 25 734 -

1,2 

1,8 6 509 

Извори: http://www.cbbh.ba, http://www.bhas.ba  

 

Успоравању раста доприноси пад страних 

директних инвестиција, неконкурентност 

предузећа и привреде у цјелини, неповољан 

привредни и политички амбијент итд. У табели 

5. приказани су подаци о инвестицијама у БиХ. 

 

 

                                                           
32 http://www.bhas.ba (Преузето 15. априла 2014.) 
33 http://www.bhas.ba (Преузето 15. априла 2014.) 
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ТАБЕЛА 5: ИНВЕСТИЦИЈЕ У СТАЛНА СРЕДСТВА 

ПРЕМА ДЈЕЛАТНОСТИ ИНВЕСТИТОРА (2008-2012.) 

у хиљадама  KM 

Год. Укупно 

Техничка структура  

Грађевински 

објекти  и 

простори 

 Машине, 

опрема и 

транспортна 

средства 

Остало 

2008. 6 130 483 3 139 962 2 774 408 216 113 

2009. 4 592 104 2 392 043 1 976 666 223 395 

2010. 4 211 741 2 276 116 1 770 065 165 560 

2011. 4 228 038 2 036 057 2 026 924 165 057 

2012. 4 488 543 2 014 752 2 102 661 371 130 

Извор: http://www.bhas.ba 

Из табеле се види да су инвестиције смањене са 

6.130 милиона КМ у 2008. на 4.592 милиона у 

2009. години, а овај негативан тренд је 

настављен и у 2010. години, када су 

инвестиције смањене до најнижег нивоа од 

4.211 милиона КМ. Ипак, у 2011. години 

долази до благог повећавања инвестиција на 

4.228 милиона КМ, као и у 2012. на 4.489 

милиона КМ. Током 2012. године је настављен 

прилив страних инвестиција, али је он 

недовољан за убрзање економског раста. 

Укупан нето прилив директних страних 

инвестиција је 123,9 милиона КМ, или за 26,1 

милиона КМ ниже у односу на 2011. али и 

значајно више него 2009. (60 милиона КМ) и 

2010. године (55 милиона КМ).
34

 Коначно, 

стране директне инвестиције у банкарски 

сектор БиХ долазе највише из Аустрије, 

Хрватске и Словеније.  

Спољнотрговински биланс је погоршан због 

раста увоза неких грана.
35

 Негативне 

тенденције подстиче и девизна политика, тј. 

прецијењена конвертибилна марка. Спољна 

размјена БиХ је приказана у табели 6. 

Покривеност увоза са извозом која је 2008. 

године износила 41,2% постепено расте, па је 

2013. године достигла 55,2%. Исте године 

дефицит робне размјене је износио 6.790 

милиона КМ, што је пад у односу на 2008. 

годину, када је дефицит износио 9.581 милиона 

КМ. 

Из претходно наведених чињеница, може се 

може закључити, да се у циљу превазилажења 

посљедица економске кризе Босна и 

Херцеговина мора усмјерити на раст 

производњи које највише учествују у извозу, и 

које са квалитетом и цијенама могу 

конкурисати на свјетском тржишту
36

. 

                                                           
34 Централна банка БиХ, Годишњи извјештај 2012., стр. 59, 

http://www.cbbh.ba 
35 Поповић Г. & Поповић Ј., Утицај спољнотрговинског 

дефицита на макроекономску нестабилност БиХ, Нови 
Економист, Универзитет у Источном Сарајеву, 2009, стр. 5-

6, 119-127. 
36 Поповић Г. & Поповић Ј., Утицај спољнотрговинског 
дефицита на макроекономску нестабилност БиХ, Нови 

ТАБЕЛА 6: РОБНА РАЗМЈЕНА БИХ СА 

ИНОСТРАНСТВОМ (2003 - 2013.) 

у милионима  KM 

Год. Извоз Увоз 
Обим 
робне 

размјене 

Салдо 
робне 

размјене 

Стопа 
покривености 

увоза 

извозом, % 2003. 2 428    8 
365   

10 793   -5 937   29,0 

2004. 3 013   9 
423 

12 436 -6 410   32,0 

2005. 3 783 11 
181 

14 964 -7 398 33,8 

2006. 5 164 11 
389 

16 553 -6 224 45,3 

2007. 5 937 13 
898 

19 835 -7 962 42,7 

2008. 6 712 16 
293 

23 004 -9 581 41,2 

2009. 5 531 12 
355 

17 886 -6 824 44,8 

2010. 7 096 13 
616 

20 712 -6 521 52,1 

2011. 8 222 15 
526 

23 748 -7 304 53,0 

2012. 7 858 15 
253 

23 111 -7 395 51,5 

2013. 8 380 15 

170 

23 550 -6 790 55,2 

Извор: http://www.bhas.ba  

Босна и Херцеговина се у извозу треба 

фокусирати на земље у окружењу (посебно 

Србију и Хрватску), али и развијеније земље 

ЕУ28 (прије свега Њемачку), као и Русију. При 

томе, посебно се треба оријентисати на 

производњу енергије, текстилну, 

дрвопрерађивачку, металну индустрију
37

, 

пољопривреду и др. 

Мјере у финансијском сектору. Савјет 

министара марта 2009. године усваја мјере у 

намјери ублажавања негативних посљедица 

кризе на привреду БиХ (мјере предложило 

Министарство финансија и трезора БиХ). Мјере 

су дио пакета који Савјет министара проводи са 

ентитетским владама. Пакет од 16 мјера 

Савјета министара је усмјерен на стабилност 

банкарског сектора, ублажавање негативних 

посљедица кризе на привреду. У циљу 

фискалне стабилности извршени су ребаланси 

буџета и уведене мјере рестриктивне фискалне 

политике (једна од мјера је смањење плата и 

бенефиција у јавном сектору). Буџетски 

приходи су чак и повећани због одржавања, и 

одређеног раста економске активности, раста 

обима увоза и већих увозних цијена, повећања 

акциза на дуван и нафтне деривате и др. На тај 

начин је очувана финансијска стабилност БиХ, 

али је то урађено и на штету неких 

квалитативних фактора (раста увоза, цијена и 

пореза).  

Због дјеловања кризе финансијски сектор 

Босне и Херцеговине током 2009. године 

смањује активности банака. Нови услови 

кредитирања погађају реални сектор, што води 

паду запослености и инвестиција. Повлачење 

депозита из банака смањује пласмане и 

                                                                                   
Економист, Универзитет у Источном Сарајеву, 2009, стр. 5-

6, 119-127. 
37 Нпр. у 2010. и 2011. години у Њемачку су се највише 

извозила сједишта и њихови дијелови, у Хрватску 

примарне легуре алуминијума, а у Србију кокс и 
полукокс од каменог угља. 
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поскупљује кредите. Реални сектор не може 

рачунати на инострану подршку. Пад 

кредитних активности у односу на 2008. годину 

смањује профитабилност банкарског сектора 

(добит је 2009. године 70% мања), али је ипак 

дошло је до раста капитала за 2%, нивоа 

депозита за око 100 милиона КМ, а повећана је 

и ликвидност. Смањен је прилив готовине од 

дознака из иностранства јер је у земљама у 

којима живе грађани Босне и Херцеговине 

дошло до пада запослености и ограничавања 

раста плата. У октобру 2008. године грађани из 

страха интензивније дижу депозите из банака 

па се због тога и других разлога смањују 

депозити за 818 милиона КМ. Смањена је 

обавезна резерва ЦББиХ са 18% на 14% и 

омогућена додатна ликвидност од 727 милиона 

КМ и одлучено да иностране кредитне линије 

комерцијалних банака из иностранства не улазе 

у основицу за обрачун обавезне резерве. 

Уведена је и диференцирана стопа обавезне 

резерве, па додатна ликвидна средства износе 

370 милиона КМ. И Удружење банака доноси 

антикризне мјере уз сагласност ЦББиХ, 

комерцијаланих банака, Министарства 

финансија и трезора БиХ и ентитетских 

министарства финансија, агенција за 

банкарство и Агенције за осигурање депозита. 

Банке су смањиле трошкове због појефтињења 

кредита, а повећани су и износи осигураних 

депозита итд.  

Међународне обавезе. Стари дуг Босне и 

Херцеговине је настао прије 02.04.1992. године, 

а нови након 14.12.1995. године. Од 2001. до 

2008. године дуг се смањује, али је током 2009. 

године дошло до раста, због активирања дуга 

Лондонском клубу кредитора од 463,5 милиона 

КМ. Стање новог дуга износи 5.363 милиона 

КМ, док стари дуг на крају 2010. износи 1.768 

милиона КМ
38

. Јавни дуг БиХ посљедњих 

година расте због раста спољне задужености и 

крајем 2012. године износи 10.463,8 милиона 

КМ, што је у односу на претходну годину 

повећање од 4,9%. Од укупног јавног дуга, на 

спољни дуг се односи 7.131,4 милиона КМ или 

68,2%
39

. У структури дуга највеће су обавезе 

према Свјетској банци. Узрок раста 

задужености 2010. године је задужење код 

ММФ по stand-by аранжману. Одобрена 

средства од 2000. до 2010. године усмјерена су 

у јавни сектор и инфраструктуру, а мање у 

привреду. Највећи дио дуга се односи на 

обавезе према Свјетској банци (34,3%).  

                                                           
38 Унутрашњи дуг крајем 2012. године износи 3.332 

милиона КМ, од чега је највећи дио стара девизна штедња, 
1.273,1 милион КМ. 
39 Министарство финансија и трезора БиХ, Информације о 

стању јавне задужености БиХ на дан 31.12.2012., стр. 5. 
(Преузето 14. априла 2014, са http://www.mft.gov.ba) 

Босна и Херцеговина је задржала стабилност 

валуте, а платни системи су несметано 

функционисали (нпр. платни промет 2012. 

године биљежи раст тако да број трансакција 

износи 33,8 милиона, што је повећање за 4,1% у 

односу на 2011. годину
40

). 

4. ЗАКЉУЧАК 

Финансијска криза САД је имала значајан утицај 

на свјетску економију, а посебно на привреду 

Европске уније. Америчкој кризи претходе 

нестабилности на свјетским тржиштима нафте и 

хране, иако то није био директан разлог избијања 

финансијске кризе.   Америчка финансијска криза 

кулминира колапсом Lehman&Brothers због 

дубоких диспропорција између реалног и 

финансијског сектора. Високе цијене нафте и 

хране су само поспјешиле ескалацију кризе и 

бржи трансфер изван граница САД. Криза погађа 

европску економију, а посебно Еврозону и 

евротржиште. Са аспекта Европске уније 

посљедице кризе су дубоке и сложене. Падају 

економска активност, инвестиције, и 

продуктивност, расте незапослености и нарушава 

се фискална равнотежа. Пада обим директних 

страних инвестиција и извоза. У финансијском 

сектору се погоршава ликвидност, слаби 

банкарски сектор итд.  

Глобализација је убрзала трансфер кризе из САД 

на Европу и свијет. Националне економије су 

директно погођене кризом због њиховог учешћа у 

свјетској размјени. Владе развијених земаља су 

реаговале брзо и ефикасно мјерама монетарне и 

фискалне политике. Кључне мјере превазилажења 

кризе су: стимулисање економског раста, 

превенција губитака радних мјеста, контрола 

тражње, превенција од нових криза и др. Велике 

економије настоје очувати агрегатну тражњу, уз 

ригорозне мјере штедње јавног сектора. 

Негативне посљедице свјетске финансијске кризе 

су се највише манифестовале у 2009. години, док 

је дјелимични опоравак реалног сектора 

услиједио 2010. године. Смањује се лична и 

инвестициона потрошња, приходи буџета и 

јавних фондова, што успорава раст и утиче на пад 

животног стандарда.  

Економске кризе снажно утичу на економију 

Босне и Херцеговине. Очигледно је, да се 

глобална економија налази у рецесији која ће 

трајати дуже него што се у првом тренутку 

очекивало. Јер, финансијска криза која се из САД 

пренијела на свјетску економију, као и дужничка 

криза Еврозоне још увијек снажно утичу на 

финансијски сектор Босне  и Херцеговине, 

смањене могућности иностраног задуживања, 

раст трошкова потенцијалних кредита и 

постојећег дуга и др. Због тога је и даље актуелан 

Krugmanov став да "чак и ако спас финансијског 

                                                           
40 Централна банка БиХ, Годишњи извјештај 2012., стр. 59, 

(или на http://www.cbbh.ba) 
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система почне да враћа кредитна тржишта у 

живот, још увијек ћемо бити суочени са 

захуктавањем глобалне рецесије"
41

.  

У БиХ се погоршавају макроекономски 

показатељи, опада прилив страних директних 

инвестиција, расте незапосленост, а погоршавају 

се и остали показатељи. Донешене су мјере 

санирања кризе: интервенције у финансијској 

сфери (банкарски сектор), и буџетска штедња. 

Краткорочни приоритети су финансијска и 

монетарна стабилност. Дугорочне мјере су 

усмјерене на смањење спољнотрговинског 

дефицита, убрзање економског раста и 

запошљавање капацитета уз неопходне промјене 

привредне структуре. Дио мјера је био усмјерен 

на раст конкурентности преко већег прилива 

страних директних инвестиција и убрзање 

интеграција са Европском унијом. 

Национална економија Босне и Херцеговине у 

највећој мјери дијели судбину са Европском 

унијом и земљама чланицама CEFTA. Са овим 

регионалним интеграцијама се обавља највећи 

обим размјене, па су због тога логична брза 

прелијевања кризе из Европе на економију БиХ.  

О томе најбоље говоре макроекономски 

показатељи Босне и Херцеговине, који уз 

одређени временски помак прате тенденције у 

ЕУ, ЕА, или CEFTA (раст, незапосленост, каматне 

стопе, инфлација, извоз и др.).    
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Rezime: Globalna ekonomska i finansijska  kriza 

pogodila je BiH i njene entitete manifestujući se 

kroz negativne efekte mnogih makroekonomskih 

varijabli (nezaposlenost, privredni rast, javni dug i 

deficit).  

Duži niz godina (a prvenstveno od 2008. godine) 

imamo stagnaciju proizvodnje, negativne, nulte ili 

veoma niske stope privrednog rasta u pojedinim 

periodima (kvartalima, polugodištima, godinama). 

Golemi problem u Republici Srpskoj, kao i u većini 

zemalja širom svijeta je ogromna nezaposlenost, 

koja se u RS kreće oko 150.000 nezaposlenih, a u 

BiH 552 700 građana. Problem nezaposlenosti 

proizvodi nepovoljan odnos između broja 

zaposlenih radnika, s jedne, i  broja  penzionera, s 

druge strane. Republika Srpska suočava se sa 

veoma malim nivoom  penzijskih prava i  niskim 

životnim standardom.  Građani sve više osjećaju 

nesklad između obećanog boljeg života nakon 

tranzicije, s jedne, strane te stvarnih i nepovoljnih 

kretanja u ekonomiji, s druge strane. Ubrzano se 

povećavaju  socijalne razlike i socijalni konflikti, 

izražavajući se u porastu štrajkova i masovnih 

demonstracija u mnogim gradovima BiH 

(februarski događaji 2014. godine). Ovakva 

ekonomska politika je neodrživa, ona je 

prorecesijska a ne nikako razvojna. Moramo se 

zalagati za promjene ekonomskog sistema, koji će 

obezbijediti novu razvojnu ekonomsku politiku 

koja će imati ciljeve veće zaposlenosti, veći obim 

proizvodnje i pozitivne stope privrednog rasta. 

 

Кljučne riječi: Tranzicija, globalna ekonomska i 

finansijska kriza, razvojna ekonomska politika, 

zaposlenosti, nezaposlenost, proizvodnja, deficit. 

 

 

Abstract: The global economic and financial crisis 

hit the BiH and its entities, manifesting itself 

through the many negative effects of 

macroeconomic variables (unemployment, econo-

mic growth, public debt and defici  . 

For many years (primarily from the 2008th year), 

we have stagnation of production , negative, zero 

or very low rates of economic growth in some 

periods (quarter, semester, year ). 

A huge problem in the Republic of Serbian, as in 

most countries around the world is soaring 

unemployment, which in RS is around 150,000 

unemployed citizens, and in BiH 552,700 

unemployed citizens . The problem of 

unemployment had a negative efects on the number 

of employees, on the one hand and on the number 

of pensioners, on the other hand. Serbian Republic 

is faced with a very small government levels 

pension entitlements and low standard of living . 

Citizens are increasingly feeling the discrepancy 

between promised a better life after the transition 

and by actual and adverse developments in the 

economy.. The rapid increase of social differences 

and social conflicts, expressing the increasing 

strikes and mass demonstrations in many cities of 

Bosnia and Herzegovina (the events of February 

2014th year). This economic policy is 

unsustainable, it is not no way recession 

development. We need to advocate for changes in 

the economic system , which will provide new 

development economic policy that will have goals 

of higher employment, higher production volume 

and positive rates of economic growth. 

 

Key Words: Transition, the global economic and 

financial crisis, economic development policy, 

employment, unemployment, production, trade 

deficit. 
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UVOD 

Ekonomski sistem i ekonomska politika grade se 

prema znanjima i vještinama iz pojedinih škola 

ekonomsko-političkog mišljenja, poznatih pod 

nazivima neoklasična (ili neoliberalna) škola, 

kejnzijanska škola,  radikalna politička ekonomija,  

marksistička škola,  institucionalizam, itd. U 

određenim  političkim i ekonomskim situacijama, 

jedna  škola odgovara jednoj zemlji, socijalno-

klasnoj grupi ili političkoj koaliciji,  ne odgovara  

drugoj, socijalno-klasnoj grupi, političkoj koaliciji 

i  vladi koju ona formira.  

 

Sadašnja ekonomska i finansijska kriza u BiH, 

manifestuje se u nepovoljnom kretanju mnogih 

makroekonomskih varijabli. Već duže vrijeme  

imamo stagnaciju proizvodnje, pad privrednog 

rasta ili  niske stope ekonomskog rasta,  u 

pojedinim periodima.  

 

Ključni problem u BiH je masovna nezaposlenost,  

koja se danas kreće na nivou  od oko  44,8 %, ili 

554.929  nezaposlenih radno sposobnih građana.
42

 

Suočavamo se sa nepovoljnim odnosom broja 

zaposlenih radnika, s jedne i broja  penzionera, s 

druge strane. Penzije su na niskom nivou,  kao i  

nizak životni standard. Građani sve više osjećaju 

nesklad između obećanog boljeg života nakon  

tranzicije s jedne  strane, te stvarnih i nepovoljnih 

kretanja u ekonomiji, s druge strane.  Povećavaju 

se socijalne razlike i socijalni konflikti, što se 

izražava u  porastu štrajkova i  masovnim 

demonstracijama  širom  Bosne i Hercegovine.  

Postojeći ekonomski sistem i  postojeća 

ekonomska politika na nivou Republike Srpske,  

kao i Bosne i Hercegovine, nisu dali očekivane 

rezultate,  posebno  u području ekonomskog rasta i 

zaposlenosti.  Sve to ukazuje na potrebu  detaljnije 

političke i  naučne  analize,  idejne osnove  

sadašnjeg ekonomskog sistema i ekonomske 

politike. Treba vidjeti gdje su greške,  nedostaci  u 

konstruisanju ekonomskog  sistema i  mjera 

ekonomske politike, šta  i gdje treba popraviti, a 

šta, kako i kada treba izmijeniti. 

MAKROEKONOMSKA KRETANJA 

Sadašnji ekonomski sitem kao i ekonomska 

politika u  RS i BiH konstituisani su na temelju 

ideja  i politika iz neoklasične škole. Ona zagovara 

i ostvaruje interese razvijenih zemalja  u 

međunarodnoj trgovini,  gdje lošije prolaze male i 

nerazvijene zemlje. Dakle, ostvaruju se interesi   

krupnog  kapitala međunarodnih korporacija, na 

štetu domaćeg proizvodnog kapitala, domaćih 

radnika i domaćih   industrijskih preduzeća, što 

dovodi do masovne nezaposlenosti, niskog 
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životnog standarda i porasta nezadovoljstva 

domaćeg stanovništva.  

Osnovne makroekonomske varijable privrede RS i 

BiH (BDP, rast industrijske proizvodnje, stopa 

nezaposlenosti, inflacija, spoljnotrgovinski 

deficit…),  znatno su  slabije u odnosu na prosjek 

zemalja EU. Promjena vlasničke strukture u 

tranzicionom periodu, nije dovela do rješavanja 

problema strukturnih neusklađenosti privreda RS i 

BiH,  koje nisu dovoljno prilogođene za visoke 

zahtjeve konkurentskih ino-tržišta. Izvoz je 

koncentrisan u razvijenim regionoma, dok je 

učešće pojedinih nerazvijenih regiona u ukupnom 

izvozu simbolično. Strani investitori koncentrišu 

se na područjima većih gradova i razvijenih 

regiona, što još više produbljuje i onako velike 

regionalne razlike u razvijenosti. Stvaranje 

povoljnog investicionog ambijenta i sposobnost da 

se iskoriste svi pozitivni i izbjegnu negativni efekti 

SDI su osnovni zahtjevi koji se postavljuju pred 

kreatore investicione i ekonomske politike. 

(Aničić, J., Radović, D., Radović, B., 2013, str. 

237–238). 

 

Ekonomskom politikom treba usmjeriti investicije 

u sektore privrede koji se bave višim fazama 

prerade proizvoda i koji stvaraju veću dodatnu 

vrijednost, zato što je veliko učešće 

repromaterijala i sirovina u izvozu pokazatelj 

nerazvijenosti zemlje koja ima takvu strukturu 

izvoza. S druge strane, Bosna i Hercegovina se 

nalazi u poziciji kada  je potrebno investicionom 

politikom ispraviti sve greške dosadašnjeg perioda 

u pogledu ravnomjernijeg regionalnog razvoja, 

kako bi se zaustavili negativni trendovi koji se 

ogledaju u povećanju regionalnih razlika u 

zaposlenosti, zaradama, izvozu, investicijama, 

infrastrukturi, negativnim demografskim 

kretanjima i sl. 

 

Grafikon 1. SDI u Bosni i Hercegovini u periodu 

od 2002–2012. god. u milionima evra 

 

 
Izvor: Simić, S., 2013, str. 59. 
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Bosna i Hercegovina je zahvaljujući privatizaciji 

velikih državnih firmi, tokom 2007. godine, imala 

priliv stranih ulaganja od 1.3 milijardi evra, što je 

najveći godišnji iznos registrovan u posljednjih 

petnaest godina. Tokom narednih  godina, priliv  

ulaganja  gotovo se upola smanjio. Međutim, i 

dalje se ne može biti potpuno optimističan u 

pogledu rasta stranih ulaganja, ona su još uvijek 

značajno niža, u odnosu na  period prije početka 

globalne krize. 

Nakon 2012. godine, kada je zabilježen pad realne 

stope BDP-a od 1%, ekonomija RS i BiH ostvaruje 

pozitivne trendove od drugog kvartala 2013. 

godine, u iznosu 0,9% i 1,3%.
43

 Smatra se da su 

najveći doprinos pozitivnim kretanjima dale 

sljedeće djelatnosti: 1) javna uprava i odbrana, 2) 

obavezno socijalno osiguranje i finansijske 

djelatnosti i 3) djelatnosti osiguranja,  dok su 

najveći doprinos  realnom padu  BDP-a imale: 1) 

poljoprivreda, 2) prerađivačka industrija i 3) 

građevinarstvo. Situaciju u privredi dodatno su 

otežali nepovoljni vremenski uslovi početkom 

2012. godine, zatim suša koja je uslovila veliki 

međugodišnji pad poljoprivredne proizvodnje. Sve 

to imalo je za posljedicu negativna kretanja u prva 

tri kvartala 2012. godine, koja se ogledaju 

prvenstveno u smanjenju izvoza u odnosu na isti 

period prethodne godine i smanjenju fizičkog 

obima industrijske proizvodnje, što se odrazilo  na 

tržište rada, gdje se problem nezaposlenosti, kao i 

u ostalim zemljama u svijetu, zadržao kao najveći 

negativan efekat ekonomske krize. (Mastilo, Z., 

2013, str. 133). 

Tabela 1. Uporedni pokazatelji strukture BDP 

BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore u 2011. godini 

(tekuće cijene) 

Struktura 

BDP 

  BiH Srbija Crna 

Gora 

Hrvatsk

a 

Finalna 

potrošnja 

domaćinstava 

80,5 76,0 84,4 62,8 

Finalna 
potrošnja 

države 

22,1 19,3 22,1 19,7 

Bruto 
investicije u 

osnovne 

fondove 

 
19,2 

 
18,5 

 
18,4 

 
18,1 

Izvoz robe i 

usluga 

29,5 36,6 40,4 39,1 

Uvoz robe i 

usluga 
(minus) 

52,5 53,0 66,2 42,2 

Bruto 

domaći 

proizvod 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Izvor: Stević, R., S., 2013, str.90 
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statistike nacionalnih računa, broj: 182/13 od 25. 07. 2013. i 

242/13 od 30. 09. 2013.  
 

Analizom navadenih podataka može se uočiti 

različita struktura BDP po pojedinim zemljama. U 

pogledu učešća finalne potrošnje domaćinstava u 

ukupnom BDP, gdje su zabilježene najveće 

varijacije,  prednjače Crna Gora i BiH, dok je 

najmanje učešće ovog vida potrošnje u Hrvatskoj. 

S druge strane, uočavaju se znatno manje varijacije 

u učešću finalne potrošnje države i bruto 

investicijama u kapitalna dobra. Velike varijacije 

evidentne su i u pogledu učešća izvoza i uvoza 

robe i usluga u strukturi BDP posmatranih 

zemalja, gdje Crna Gora prednjači u učešću  

izvoza, uvoza,  robe i usluga, dok je najmanji izvoz 

imala BiH, a najmanji uvoz Hrvatska. 

 

Globalna ekonomska i finansijska  kriza, kao i 

politička nestabilnost u BiH i njenim entitetima, 

proizvela je  negativne efekte i na jednu malu 

ekonomiju kakva je ekonomija RS. Recesiona 

kretanja u privredi RS i BiH koja su, započela od 

druge polovine 2011. godine, prenijela su se i u 

2012. godini. 

 

Ista kretanja dovela su do usporavanja privredne i 

spoljnotrgovinske aktivnosti u zoni evra,  

zemljama regiona kao najznačajnijim partnerima 

Republike Srpske i BiH.    

 

Imajući u vidu činjenicu da je tokom prethodne 

godine došlo do smanjenja inflatornih kretanja, 

tako je i prosječna stopa inflacije bila manja za 

0,4%, u odnosu na isti vremenski period 2012. 

godine, kada je iznosila 2,1%. Prema 

predviđanjima ekonomskih stručnjaka  za 2014. 

godinu, stopa inflacije bi mogla biti smanjenja čak 

na 1,6%.
44

 

 

Pored inflacije,  jedan od najvećih problema koji je 

prouzrokovala ekonomska kriza, a čiji efekti se još 

uvijek osjećaju na tržištu rada,  jeste problem 

goleme nezaposlenosti. Naime, prema podacima 

Agencije za statistiku, anketna stopa 

nezaposlenosti za 2013. godinu, iznoslila je 27%.
45

  

Prema procjenama međunarodnih finansijskih 

institutcija, nezaposlenost se povećava kako u RS i 

BiH, tako i u zemljama u okruženju. U regionu 

postkonfliktne tranzicije, to je konstantna prijetnja 

političkoj stabilnosti zemlje i regiona u cjelini 

(Mastilo, Z., Simić, S., 2014, str. 5). 

 

Za zaduživanje kao instrument ekonomske 

politike,  koji kao takav ima određeni uticaj  na 

razvoj zemlje, kaže se da je opravdano u uslovima 

kada se sredstva prikupljena zaduživanjem koriste 

za podsticanje rasta i razvoja  u stabilizacijske 

                                                           
44http://www.narodnaskupstinars.net/upload/documents/lat/ostal

aakta/Ekonomska%20politika%20RS%20za%202014.%20g

odinu.pdf 
45 Agencija za statistiku,  statistički bilten za 2013. 



44 | НОВИ ЕКОНОМИСТ 

svrhe. Kao osnovni razlozi zaduženja u RS  tokom 

2013. godine, navode se investiciona  aktivnost 

javnih preduzeća i podrška privredi preko 

Investiciono Razvojne Banke RS. 

 

Struktura učešća  javnog duga Republike Srpske u 

2013. godini, iznosilo je 44,4% BDP-a, dok je 

ukupan dug RS, iznosio 55,8 BDP-a, što je ispod 

zakonom propisane granice, odnosno ispod 

kriterijuma iz Mastriha.
46

 

 

Radi uporedivosti sa podacima o učešću javnog 

duga i deficita u BDP-u za 2012. godinu, u 

pregledu  koji slijedi usklađen je obračun deficita 

za Republiku Srpsku  iznosi 2,1% BDP-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Kriterijumi iz Mastriha, pored kriterijuma u vezi sa javnim 
dugom, prate i budžetski deficit. Nivo deficita dozvoljen 

ugovorom iz Mastrihta je 3% BDP-a. Očekuje se da će na 

osnovu mjera fiskalne konsolidacije, zajedno sa očekivanim  
postepenim ekonomskim oporavkom, uslijediti dalji pad 

deficita tokom 2013. i 2014. godine, na  nivo od 3,5% i 2,7% 

BDP-a respektivno.  
 

Slika 1. Javni dug Republike Srpske (% BDP-a) u 

periodu 2004–2012. godine 

 

 
Izvor:http://www.narodnaskupstinars.net/upload/docume

nts/lat/ostalaakta/Ekonomska%20politika%20RS%20za

%202014.%20godinu.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Učešće javnog duga i deficita u BDP-u za 2012. godinu. 

 
 

Izvor: European Economic Forecast, Autum 2013 
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2. CILJEVI EKONOMSKE POLITIKE I 

PROJEKCIJE MAKROEKONOMSKIH 

POKAZATELJA 

Aktivni činioci (nosioci) ekonomske politike u 

pluralističkom društvu u procesu analize privredne 

situacije i određivanja ciljeva privredne politike 

zastupaju različita mišljenja. U izboru strukture   

sadržaja i ciljeva praktične ekonomske politike, 

nosioci ekonomske politike se rukovode 

karakteristikama svog dominantnog sistema 

vrijednosti. Ključni ciljevi ekonomske politike 

Republike Srpske su:  

 povećanje privredne aktivnosti i održiv rast 

zaposlenosti,  

 povećanje konkurentnosti privrede Srpske,  

 borba protiv kriminala, korupcije, 

uspostavljanje efikasnog i pravednog 

pravosuđa, 

 stabilnost javnih finansija, stvaranje uslova za 

smanjenje nelikvidnosti privrede,  

 poboljšanje položaja svih kategorija društva,  

 unapređivanje finansijskog sektora,  

 evropske integracije i jačanje regionalne 

saradnje.
47

 

Republika Srpska, prema ovim ciljevima  odrediće 

se  kao subjekat koji nastoji da prije svega zadrži i 

ojača fiskalnu i makroekonomsku stabilnost, kao i 

ekonomsku poziciju u regionu.  

 

                                                           
47 Adžić, S., Privredni sistem i ekonomska politika. Ekonomski 

fakultet Subotica, Drugo izdanje, str. 251, 2008. 

Dakle, svi moraju biti svjesni da dolazi vrijeme 

nepopularnih mjera u pojedinim oblastima, Vlada 

mora kao i u prethodnom periodu,  da se ponaša 

društveno odgovorno i da kratkoročne ciljeve 

postavi u drugi plan.  Dugoročnim ciljevima treba 

dati  prioritet. Drukčije rečeno, ključni cilj Vlade 

Republike Srpske treba da bude dugoročna 

politička, ekonomska, fiskalna i socijalna održivost 

i stabilnost. S tim u vezi, u narednoj tabeli 

prikazana je projekcija makroekonomskih varijabli 

za 2014. godinu,  na osnovu njihovih kretanja u 

prethodnom periodu i pretpostavkama o 

privrednom rastu glavnih spoljnotrgovinskih 

parametara. 

Procjenjuje se, da će inflacija u 2014. godini, 

zadržati stabilnost i da će biti veća za  0,6%, u  

odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat bržeg 

privrednog rasta s jedne strane, i stabilizacije i 

smanjenja cijena nafte i hrane na svjetskom tržištu, 

s druge strane.  

 Smanjenje nezaposlenosti treba da bude jedan od 

osnovnih zadataka Vlade Republike Srpske u 

narednom periodu. Pored toga Vlada mora da se 

brine za sve socijalne kategorije uz dodatnu 

socijalnu pravednost,  što svakoj Vladi treba da 

budu osnovni pravac rada u narednim  godinama.  

Model izlaza iz krize  kojeg  Republici  Srpskoj,  

kao i ostalim zemljama nudi Međunarodni 

monetarni fond kreiran je prema znanjima i 

vještinama iz neoklasične škole. Taj model 

odgovara razvijenim zemljama, a ne odgovara  

malim zemljama  kakva je BiH, već ih dovodi u 

još veću zavisnost i veće  zaduživanje. 

Međunarodni monetarni fond  nudi isti model, isto 

ekonomsko-političko rješenje za sve zemlje u 

tranziciji: smanjivanje plata radnika, smanjenje 

 

Tabela 2. Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Srpske 

  
Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske i procjene Ministarstva finansija Republike Srpske  
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uloge sindikata,  smanjivanje  rashodne strane u 

državnom budžetu,  povećanje  poreza,  

restriktivnu monetarnu politiku  koja ostavaruje 

samo stabilnost cijena i monetarnog sektora. Isti 

svojim mjerama ne podstiče  proizvodnju, 

zaposlenost i ekonosmki rast. Nasuprot 

neoliberalnom modelu, kejnzijanski  model 

zagovara saradnju i političko ekonomski 

konsenzus  poslodavaca, sindikata, plata,  poreza i 

monetarne poltike. 

3. KLJUČNE POLITIKE RS I BIH U 

2014. GODINI 

S obzirom na sadašnju ekonomsko-političku 

situaciju u BiH, prvo treba razmotriti alternativne  

modele izlaza iz krize koji postoje u  

konkurentskim školama, posebno u  kejnzijanskoj  

političkoj ekonomiji, koja pokazuje kratkoročni 

model izlaza iz krizno-recesijskog stanja 

nacionalne privrede. Osnove na kome bi trebalo da 

počiva takav model podrazumijeva klasičnu 

kejnzijansku teoriju po kojoj: 

 

1. Tržišni mehanizam je imperfektan i privatni 

sektor ne posjeduje sposobnost 

samoregulacije – privreda može postići 

relativnu ravnotežu od koje će se pomjerati 

veoma sporo, pri manjoj zaposlenosti 

(kapaciteta i radne snage) od pune 

zaposlenosti. 

2. Relativno male promjene investicione 

potrošnje u negativnom smjeru, izazivaju 

veliko i dugoročno smanjivanje ukupne 

ekonomske aktivnosti. 

3. Klasičan mehanizam tržišta koji putem 

prilagođenja cijena i nadnica povećava 

proizvodnju i zaposlenost, suviše je spor 

nepouzdan i nepotreban. Adekvatna državna 

regulacija može se iskoristiti kao sredstvo da 

se privreda vrati u stanje pune zaposlenosti, 

mnogo brže i sa manjim ukupnim društvenim 

tokovima. 

4. Ključnu ulogu u konceptualizaciji ekonomske 

politike ima anticikllična politika, koja 

obezbjeđuje povećanje ukupne 

makroekonomske  tražnje u kratkom roku 

(putem deficitnog finansiranja njenih 

rashoda), a putem ove i nivoa investicija, 

zaposlenosti i potrošnje. 

 

Kod  izbora  ekonomske politike  treba  imati na 

umu  da većina zemalja  koje su koristile  

neoliebralni model MMF-a, nisu uspjele izići iz 

ekonomske krize, a zemlje koje nisu prihvatile 

politiku MMF-a, već koristile alternativne puteve 

izlaza iz krize tj. znanja i vještine iz drugih škola,  

ostvarile su  povećanje zaposlenosti i  ubrazni 

ekonomski rast (Rusija, Kina, Indija, Brazil.)
48

  

 

Sa realizacijom tako postavljenih ciljeva u 

narednom periodu može se pružiti dodatna podrška 

privredi i povećanju zaposlenosti, i tako 

obezbijediti održiva ekonomska i finansijska 

stabilnost, poboljšati položaj svih kategorija 

društva, uz uspostavljanje efikasnog i pravednog 

pravosuđa. Poseban akcenat, smatra D. Stojanov, 

treba staviti na borbu protiv kriminala i korupcije. 

To je „najveći problem u BiH i  regionu danas, čije 

rješavanje je posebno teško i zahtijeva vrijeme. 

Prema D. Stojanovu  najprije bi trebalo promijeniti 

koncept ekonomske i razvojne politike sa jačanjem 

uloge države, a ne slabljenjem iste. Uz to, trebalo 

bi aktivirati monetarnu politiku koja je potpuno 

pasivna. Drugim riječima, čitav koncept bi morao 

biti drukčiji od onoga koji je sada raspoloživ i 

uopšte moguć.“
49

 

 

Kako je ravnomjeran privredni razvoj cilj,  

podizanje njihove konkurentnosti strateško je 

opredjeljenje BiH.  Prioritet ekonomske politike u 

narednom periodu treba da bude stvaranje  

poslovnog ambijenta koji će biti stimulativan za 

ulaganja,  koji će na taj način omogućiti 

otpočinjanje  novog investicionog i razvojnog 

ciklusa u Srpskoj, zbog čega je neophodno i 

sagledavanje i istraživačko – razvojne djelatnosti 

kao okosnice tehnoloških inovacija u RS i BiH. 

(Zupur, O., 2013, str. 23). 

 

Stimulativnom fiskalnom politikom koja podstiče 

privredu i zapošljavanje treba aktivno raditi i na 

obezbjeđenju održive ekonomske i finansijske 

stabilnosti, i stvaranju još povoljnijeg ambijenta za 

privredni rast. Dodatnim fiskalnim rasterećenjem 

treba uticati na stvaranje povoljnijeg ambijenta za 

poslovanje svih privrednih subjekata, te izvršiti 

smanjenje troškova poslovanja kroz uvođenje 

neoporezivog dijela dohotka. 

 

Pored napred navedenog kreiranje povoljnog 

investicionog ambijenta, takođe, jedan od 

najvažnijih zadataka ekonomske politike, osim 

priliva svježeg kapitala i stranih direktnih  

investicija (SDI), značajan transfer donose i  

tehnologije. SDI mogu da unaprijede konkurenciju 

na domaćem tržištu inputa, obezbijede obuku 

zaposlenih i menadžmenta i dr. Pri tome, Vladine 

politike privlačenja SDI mogu značajno uticati na 

intenziviranje industrijalizacije zemlje i podizanje 

tehnološkog nivoa proizvodnje. (Simić, S., 2013, 

str. 11). 

                                                           
48 Stojanov D., 2013, str. 271 
49 http://www.istinito.com/index.php/kolumne/item/17719-

stojanov-stanje-u-bih-mo%C5%BEe-biti-bolje-tek-za-10-
godina.html 
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Iako RS ima najnižu poresku stopu u odnosu na 

ostale zemlje u regionu, kao najveći problem za 

poboljšanje likvidnosti privrede, kao i dalje 

ekonomski prosperitet predstavlja visok stepen 

korupcije, pored toga dosta su visoka fiskalna 

opterećenja, prisutna je politička nestabilnost, 

neefikasno pravosuđe. Naravno, sve to proizvelo je 

negativne efekte na budžetske prihode, koji su 

manji od planiranih. Vijeće ministara u BiH i 

entitetske vlade,  ne mogu se pohvaliti da su, u 

doba globalne ekonomske  i finansijske krize, 

ponudile antikrizne mjere za ublažavanje 

negativnih efekata krize. Globalna ekonomska i 

finansijska  kriza doprijela je da  mnogi privredni 

subjekti u Republici Srpskoj  imaju ogromnih 

problema u svom poslovanju,   kao i nemogućnost  

izmirivanja obaveza.  Prema tome, cilj je da se 

strukturnim reformama uspostavi poslovno 

okruženje, koje će omogućiti povećanje stranih i 

domaćih investicija, ubrzanje restrukturisanja 

privrede, te povećanje njene  produktivnosti i 

konkurentnosti. 

 

Kada je u pitanju tržište kapitala tu treba značajno 

poraditi u  narednom periodu. Stalno treba vršiti 

podsticanje razvoja tržišta i institucionalnih 

investitora, kroz usklađivanje pravnog okvira sa 

direktivama EU i međunarodnim standardima 

finansijske supervizije. Treba se zalagati za 

unapređivanje standarda korporativnog upravljanja 

u skladu sa OECD principima poboljšanja 

mehanizama njihove primjene.  

ZAKLJUČAK 

Bosna i Hercegovina nije uspjela u tranzicionom 

periodu da izbjegne negativne efekte globalizacije, 

procesa koji pogoduje velikim svjetskim 

kompanijama i špekulativnom kapitalu, na štetu 

sopstvenog privrednog razvoja. U cilju sprečavanja 

daljeg pada ekonomske aktivnosti BiH mora da 

vodi drukčiju ekonomsku politiku, kojom će 

sprečavati dalje negativnosti na neuređenom tržištu 

i vratiti realni sektor  u normalne tokove. 

Ekonomskom politikom treba usmjeriti investicije 

u sektore privrede, koji se bave višim fazama 

prerade proizvoda i koji stvaraju novu i  dodatu 

vrijednost. 

 

Rješenje je uvijek moguće naći, ali pod različitim 

okolnostima. U BiH i regionu su prisutne političke 

Slika 3. Pregled poreskih stopa 

 

 
Izvor: Eurostat Commission - STAT/13/68, objavljeno u aprilu 2013. 
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podjele, političa nestabilnost, politička 

neizvjesnost, veliki broj nezaposlenih, visok 

spoljni dug koji dospijeva na naplatu itd. 

Posmatrano sa međunarodnog aspekta, prisutan je 

proces globalizacije, odnosno proces koji pojedini 

ekonomski stručnjaci doživljavaju kao proces  

privatizacije svjetskih resursa od strane 

najmoćnijih i najbogatijih. Prema tome, to je 

proces koji dovodi sve zemlje, a posebno manje 

razvijene, u situaciju da smanjuju javni dug,  javnu 

potrošnju onda kada je to najvažnije, da privatizuju 

svoje resurse i dovode u situaciju koja je još teža, 

od one kada je tranzicija počela, tako da u datim 

okolnostima, uz sve mjere štednje, koje su moguće 

ili nisu moguće, veoma je teško pronaći pravo 

ekonomsko rješenje. 

 

Iz naprijed navedenog, zadatak kreatora 

ekonomske politike u budućem periodu, trebao bi 

da bude otklanjanje dispariteta regionalnog razvoja 

i stvaranje povoljnog investicionog ambijenta, na 

nivou nerazvijenih regiona, okruga i opština u cilju 

stvaranja preduslova za ravnomjeran ekonomski 

razvoj i zaustavljanje negativnih demografskih 

kretanja u RS i BiH. 

Krajnje je vrijeme da Republika Srpska napustiti 

prorecesijsku ekonomsku politiku, kakva je danas 

na snazi. Mora se uspostaviti razvojna ekonomska  

politika, u cilju smanjenja goleme nezaposlenosti i 

obezbjeđenja pozitivnih stopa privrednog rasta. 
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Апстракт:  У раду се истражује и освјетљава 

улога и значај  природних ресурса и посебно 

енергетских  чинилаца  у привредном и 

друштвеном развоју. Говори се о „глобалној 

енергетској кризи“;  као и „кризи хране“. 

Наговјештавају се и сукоби за оскудне  изворе. 

Да ли су конфликти и  ратови већ фактички и 

отпочели? Питања се даље кристалишу.  

Кључне ријечи: Земља, оскудност, предност, 

нафта, природни гас, сировине.  

Abstract: The work explore and to explain  role 

and significance the natural resource and special 

energetics  factors into economy and society 

development. To converse about  „global  energy 

crisis“;  as and „crisis food“.To announce  and 

conflicts for  poor  the    power sources. Are you 

conflicts and wars  already real and to begin? The 

questions far more to crystallize.  

Key words: Country, poverty, advantage, oil, 

natural gas, raw materials.  

 

1. Претходне уводне напомене  

У теорији привредног развоја постојали су 

правци који су потцјењивали улогу и значај 

природних ресурса у привредном развитку.  

Овдје се мисли  у првом реду на грађанску, 

либералну и неолибералну  економску   мисао у 

претходном вијеку. Али и на марксистичку 

теорију и доктрину која је фаворизовала 

стратегију привредног развоја убрзаном  

индустријализацијом  заснованом  на развитку 

тешке, базичне, капитално-интензивне  

индустрије, посебно енергетско-металуршких  

грана и капацитета,  која својим 

мултипликативним ефектима шири  

производну основу и подиже продуктивност  и 

акумулативност цјелокупне  привреде. 

Потцјењује се улога и значај и запоставља се и 

дугорочно развијање пољопривредне  

производње, која се са своје стране сматра 

обиљежјем ниског и нижег нивоа привредне и 

укупне развијености.  Наиме, за област 

индустрије се тврдило да важи  „законитост  

растућих приноса“ (гранични производ рада је 

растућа величина);  а у пољопривреди 

„законитост  опадајућих приноса“ (гранични 

производ рада је опадајућа категорија).  

Међутим, развојно искуство и пракса у новијим 

и савременим условима не потврђују  (бар не у 

потпуности) ове поменуте теорије. Прецизније;  

у конкретној пракси се показало да су поједине 

државе на основи својих значајних природних 

потенцијала постигле динамичан ниво 

привредне активности и дјелатности како 

посебно доказује примјер Русије. И друге 

државе су заснивале свој развитак на 

природним ресурсима (нпр. Аустралија, Нови 

Зеланд, Канада и др.). 

У савременим условима  посебно се наглашава 

широка енергетска криза; као и 2.   пратећа 

криза („здраве“)  хране;  заједно са 3. 

демографском;  4. еколошком;  5. државно-

политичким кризама и др.   Посебно је  

индикативна криза необновљивих 

(нерегенеративних) природних и у њима 

нарочито енергетских чинилаца (као: нафте, 

природног гаса, угља, осталих металичних и 

неметаличних минералних сировина и др).  

Глобална криза несумњиво дјелује неповољно 

на трендове тражње и потрошње у свијету и 

узрочно-посљедично производње тј. понуде.  

Повољнија је ситуација у сферама обновљивих 

(регенеративних) ресурса и енергије (као нпр. 

воде, сунца, вјетра и др.). У овом раду ће се 

настојати  освијетлити  поједина питања, 
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проблеми, нејасноће  и дилеме у овој  актуелној 

и акутној области пуној ризика, непознаница 

неизвјесности дугорочног временског 

хоризонта, визија и контура ближе и  даље 

будућности.  

Примјењују се прикладни и верификовани 

методи: индуктивне,  дедуктивне, комбиноване, 

историјске,  филозофске, логичке, критичке, 

позитивистичке, компаративне, привредно 

структурне  и остале анализе. Тежи се 

указивању  на суштину, срж и узроке појава.  

2. Природни ресурси као развојно одређење  

У овом контексту нужно је истаћи да ресурси и 

извори могу да потичу непосредно, директно  

из природе. На основи  развијања достигнућа и 

ефеката науке, технике и технологије ови 

ресурси постају и трансформишу се у залихе 

или резерве. Тежи се њиховој: 1.  продуктивној;  

2. економичној; 3.  рентабилној и 4. ефикасној 

употреби и коришћењу. Квалитетни природни 

ресурси су оскудног и ограниченог 

(лимитираног)  обиљежја. Посебно се има у 

виду нафта („црно злато“) и пратећи природни 

гас. Ресурси се преображавају у економске 

залихе и резерве и континуирано се у времену 

мијења  „критична тачка, ниво или праг 

рентабилности“. Постоје у теорији  познати 

ефекти: а)  компензације и б) супституције.  

Ефекат компензације подразумијева и 

претпоставља могућности преласка (са 

квалитетнијих) на мање квалитетније ресурсе и 

залихе.  Даље,  ефекат супституције 

представља замјену  са  могућностима 

супротног процеса тј. коришћења 

квалитетнијих резерви у односу на претходне. 

Међутим; када се ради о необновљивим  

ресурсима и изворима енергије могућности и 

компензације и супституције постоје,  али су 

знатно умањене. Природни ресурси посебно 

необновљиви, реално и објективно 

ограничавајући су фактор и чинилац развитка у  

најширем смислу за државе које их не 

посједују, или не у довољној и оптималној 

мјери.  На другој страни;  земље  које посједују 

ове ресурсе су у великој: а)  упоредној, 

компаративној и б) конкурентској и тржишној 

предности;  у односу  на државе које њима не 

располажу.  У тоталитету објективне  

реалности;  не постоји ниједан ресурс у 

природи у садашњим савременим условима  

који је могуће користити и експлоатисати без 

контроле, посебно имајући у виду државну 

управљачку и усмјеравајућу контролу 

ограничених извора.  Процес експлоатације 

природних и енргетских ресурса се објективно 

одвија, са ширег аспекта посматрано, у све 

неповољнијим условима, околностима и  

чиниоцима. Развитком науке, техничким 

прогресом и технолошким напретком; прелази 

се на преображене изворе,  синтетичке 

супстанце и пројектоване материјале (у 

лабораторијама и др.)  који су несумњиво од 

великог значаја. Указује се да се нови извори и 

предмети рада стварају у измијењеним 

(лабораторијским и сл.) условима. Али, 

уколико је ријеч о необновљивим ресурима од 

пресудне важности  као што су нпр. нафта и 

природни гас,  велики је проблем проналаска 

адекватне и квалитетне замјене у будућности 

времена, када се неминовно исцрпе ови 

садашњи постојећи енергетски и остали 

извори. За енергију Сунца, као претпоставке 

живота на планети Земљи, која ће се 

неминовно  исцрпсти  у  далекој за нас 

будућности, научници предвиђају могућности 

проналаска до тада новог вида енергије и 

алтернативне и  варијантне  замјене. Појављују 

се тумачења да се енергија Сунца не умањује, 

већ напротив одржава, или и повећава. На 

Сунцу, одвијају се сложени (хемијски, 

топлотни, светлосни и др.) процеси и реакције 

логично је да се енергија Сунца умањује. 

Као што сам већ истакао;  поједине економске 

струје сматрају и тумаче заснивање развоја на 

природним ресурсима, одређењима ниских и 

нижих фаза и етапа привредне и укупне 

друштвене развијености. Заступамо 

становиште да су природна богатства 

исходишна темељна претпоставка успјешног 

привредног раста и развоја, посебно у смислу: 

1.   заустављања евентуалног силазног тренда; 

2.  стабилизације и уравнотежавања; 3. 

оживљавања и 4. динамизирања привредне и 

шире економске, државне и друштвене 

активности. Наглашена  оскудица природних и 

посебно енергетских ресурса, објективно је 

лимитирајући чинилац (габарит и баријера) 

привредног раста и развоја, који  се узрочно-

посљедично и дугорочно реперкутује на 

изражени високи степен зависности од увоза  

(импорта). У садашњости времена  и 

обиљежјима широке кризе у свијету, посебно 

се наглашава приоритет  природних  

потенцијала и резерви. Држава, када остане, 

посебно без необновљивих, природних ресурса, 

или их  не посједује у нужном степену и нивоу; 

тек тада увиди њихов значај за привредни 

развој. У будућности  развитка човјечанства и 

цивилизације нарочито се кристалише проблем  

и дилема необновљивих (нерегенеративних) 

природних потенцијала и могућности њихове 

компензације и супституције. Конфликти јаког 

интензитета јасно и предстоје.  

Према наведеном;  природни ресурси су за 

велики број држава у свијету ограничавајући 
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(лиитирајући, плафонирајући) фактор 

привредног раста и развоја,  одређени и 

омеђени природним богатствима у оквирима 

појединих:  географских, територијалних, 

економских, националних и државних; 

простора, рејона, субрегиона и региона.  На 

супротној страни;  државе богате Богом даним 

природним ресурсима, имају снажну подлогу  и 

темељ дугорочног привредног развоја. 

Природне,  као  и енергетске факторе 

посматрам  објективно. Резерве нафте у свијету 

се, према процјенама,  приближавају свом 

завршетку. 

Сматрам да су ово песимистичке варијанте, 

дијагнозе, процјене и оцјене,  с обзиром на 

могућности налазишта нових извора (посебно  

у  Источном Сибиру, арктичким просторима и 

др.).  Русија остварује  велику производњу и 

потрошњу нафте (производњу од 9,4 милиона 

барела дневно;  а потрошњу од 2,5 милиона 

барела „црног злата“ дневно). Алтернативно-

варијантне изворе енергије (Сунца, вјетра, 

биогорива и сл.), сада, није могуће 

експлоатисати на прихватљивом, 

индустријском и комерцијалном степену. Али, 

кристалише се продор природног гаса, као 

горива будућности времена,  са  израженим 

упоредним предностима. Наиме;  у сам 

свјетски врх енергетског значаја постепено 

избија природни гас.  Предвиђа се да су 

свјетске резерве природног гаса  довољне за 

читави вијек.  

Највећа налазишта гаса  се налазе у: Русији, 

Ирану, Алжиру, Норвешкој,  Холандији, 

Блиском истоку, Африци и др. И у Србији 

постоје значајна налазишта на локалитетима у  

Војводини (Кикинда, Пландиште, Елемир).   

Продор природног гаса у  сам врх енергетског 

значаја, узроковаће  трансформације и 

промјене цјелокупног свјетског економског и 

друштвеног система и поретка. Еру и епоху 

нафте у којој су доминатну улогу заузимале 

САД;  замијениће поступно епоха гаса у којој 

ће приоритетну улогу и значај у свијету реално 

и објективно имати Русија (Руска Федерација). 

Природни гас; испоручује се системом 

гасовода који је много  стабилнији,  тако да су 

државе произвођачи и потрошачи гаса 

повезани чвршћим везама; у упоређењу  са 

транспортом нафтног ресурса, чији се превоз 

одвија много еластичнијим и дисперзиранијим 

каналима купопродаје на тржишту. Гасна  

индустрија и њена инфраструктура;  као и 

критеријуми, мјерила и правила тржишта гаса;  

у току претходног времена и деценија;   

обликовали су се без удјела САД.  

На супротној страни, у гасном подручју и 

сфери, Русија остварује снажан продор и 

експанзију и избија у сам свјетски врх са 

својим огромним процијењеним, 

потенцијалним и билансним резервама гасног 

енергента.   

САД покушавају да развију системе замјене: 

испоруком течног гаса који је могуће 

транспортовати и на други начин и методе 

(нпр.  бродовима и осталим превозним 

средствима);  као и да разраде технологије 

добијања природног гаса из уљних шкриљаца. 

Али,  технологије добијања  течног гаса су 

високе трошковне цијене коштања;  а 

продукција из уљних шкриљаца,  веома је 

проблематична са еколошког становишта и 

загађивања природе. 

 

 

Дијаграм 1. Облици, врсте  и 

видови природних ресурса 

 

Како сам нагласио;  као најбољи и 

најприкладнији примјер узимам Русију. 

Потенцијалне   резерве природног гаса У 

Русији су огромне (више од 200 трилиона м
3 

 

као и билансне  резерве  од близу 5о трилиона 

м
3
). Природни гас је на првом мјесту  у  

билансу минералних горива (у структури више 

од 40%). Највећи дио биласних резерви гаса 

налази се у Западном Сибиру (60%, на 

површини од 620 хиљада км
2
  са резервама на 

појединим налазиштима и  до 5 трилиона м
3
). 

Значајне  резерве се налазе и на полуоствру 

Јамал (9 трилиона  м
3
). Постоје и друга крупна 

налазишта (Кавказ, Урал, Поволжје и др). 

Европа користи руски природни гас и високо је 

зависна од његовог увоза.   Србија  се 

снабдијева руским гасом  (гасоводом преко 

Мађарске; а слиједи и будући гасовод „Јужни 

ток).  

Природни гас је примарни енергетски извор 

(заједно са угљем и осталим чврстим горивима) 
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који је могуће непосредно,  директно 

примјењивати одмах након фаза примарне 

експлоатације. Друге  енергетске изворе као: 

сирову нафту,  воду,  нуклеарна  горива и др.;   

нужно  је преображавати  у прикладније видове 

тј. нафтне деривате, електричну енергију и 

водену пару и  „врелу воду“. Ове активности  

претпостављају  велика инвестициона улагања 

и  подизање капацитета за енергетске 

преображаје и пренос, са неминовним 

трансформационим губицима. Гас се добија из 

гасних поља (капа)  у подземним налазиштима, 

често,  али не и увијек са сировом нафтом. 

Наиме, могућа су и нијесу ријетка и чиста гасна 

поља без нафте. Подземна налазишта 

природног гаса налазе се на различитим 

дубинама  (од неколико метара до 5 

километара).   

Притисак је висок (и преко 300 бара), као и 

температура (и  изнад 180ºС). Експлоатација 

гаса је аналогна вађењу нафте тј. из бушотина. 

Постоје: 1) нафтне; 2) гасне  и 3)  комбиноване 

бушотине. Када се дође (бушотином) до 

лежишта, гас излази под високим притиском 

(који се креће у распону од 10 до 20 МРа). 

Добијени гас се чисти, рафинира, тј.  

одстрањују се, или умањују до степена 

стандардне прихватљивости, различити 

елементи, примјесе, додаци (механичке  

нечистоће; вода, нафта, сумпор оксиди и сл.). 

Хијерархију свјетских експортера, приказујемо 

у графичком прегледу:  

Највећи извозници у свијету природног гаса
50

      

(у милијардама м
3
)  

Графикон 1.  

Према наведеним показатељима;   уочава се, 

схвата, разумије и тумачи велика  економска и 

енергетска  компаративна и конкурентска 

предност Русије. Узрочно-посљедично, 

нарушава  се јединство, компактност и 

кохерентност Европске уније и Нато пакта.  

Многе чланице ових економских и војно-

политичких сјевероатланских групација, 

највећим  дијелом, или у цјелости,   зависне су 

од дотока и каналисања руског гаса.  Имајући у 

виду трендове одустајања западних држава од 

производње нуклеарне енергије,  степен 

њихове зависности  још ће више јачати у 

будућности. Актуелни догаћаји у Украјини 

потенцирају тежину енергетског проблема и 

снадбијевања. Одреднице квалитета гаса, 

наводе се у сљедећем графичком прегледу.
51

 

Просторна дистрибуција (дисперзија) и 

структура хемијских елемената природног гаса  

(запремина, у %): 

 

 

                                                           
50 Видјети: З. Милићевић, Р. Мицић,  Љ. Арсић, 

„Технолошко-економска анализа природног гаса из 

Руске Федерације“, Зборник радова, Међународни 

научни скуп ИПЕС-СР 2013;  „Искуства  и перспективе  
економске  сарадње Србије и Русије“, Економски 

факултет, Приштина, са привременим сједиштем у  

Косовској  Митровици, 2013, стр. 403 и даље.    
51 Исто, стр. 406.  
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Графикон 2. 

Уочава се да је основни структурни хемијски 

елеменат  руског природног гаса, метан, који 

преовладава у структури у највишем рангу, као 

доказ врхунског квалитета. Поред овог, 

констатује се  низак садржај као и 

коефицијенат емисије угљендиоксида по 

јединици ослобођене енергије у упоређењу са 

другим фосилним конвенционалним горивима. 

Ово је и битан фактор третмана природног гаса 

као прихватљивог енергетског горива  

будућности. Даље, неопходно је указати и 

на поједине гасне техничко-технолошке 

поступке, процедуре и процесе.  Након 

пречишћавања (помоћу компресорских 

одредишта), природни гас транспортује се 

гасоводима (великог обима) да најважнијих 

локалитета мјерне и  регулационе технике и 

технологије. Слиједи дистрибуција, тј.   

усмјеравање каналима, ка   коначним 

потрошачима. Констатујемо особине гаса су,  

без:  1. боје;  2. укуса;  3. мириса;  4. лакши је 

од ваздуха и мијеша се једноставно са 

ваздухом, 5. брз  процес сагоријавања, плавим 

(плавичастим) пламеном и висок степен 

искоришћености и употребљивости. Постоји 

латентна  могућност од  потенцијалне 

експлозије усљед  евентуалног истицања   гаса 

из гасних постројења и инсталација (са изнад 

толерантним концетрацијама); која се 

савременим техничко-технолошким 

поступцима,   механизмима и инструментима 

своди у минималне граничнике и оквире. Врши 

се тзв. „одоризација“ гаса  тј. додавање 

једињења одређеног мириса,   како би се  

указало на присуство гаса. Даље, уколико је 

веће учешће гасовитих угљоводоника (са већим 

бројем угљеникових атома)  повећава се и 

топлотна вриједност гаса. Топлотна моћ руског 

гаса је висока  (креће у распону од  34МЈ/см
3
);  

као и  и прихватљива  густина ( 0,71 кг/см
3
). За 

потпуно сагоријевање јединичне  запремине (1 

см
3
) гаса, нужно је  више ваздуха  (око 9,5 см

3
).  

Гас је експлозиван за одређене концетрације у 

смјешама са ваздухом (које се налазе у 

распонима од: доње,  5,3%  и горње, 14,5%, 

границе експлозивности). Како  сам поменуо, 

ова могућност је превазиђена савременим  

процесима. Примјена гаса може се остваривати 

у: а) енергетске сврхе као горива  (гријање, или 

покретање мотора са унутрашњим 

сагоријевањем) и б) у неенергетске сврхе као 

сировина за добијање хемијских производа 

(азотна ђубрива, сирћетна кисјелина, метанол и 

сл); в) комбиновано. У  компарацији са 

класичним, централним топловодним 

системима, одвођење и развођење природног 

гаса дистрибутивном мрежом има низ 

предности и погодности:    1. нижа улагања;  2. 

јефтинија гасна мрежа од топловодне (која 

нужно мора бити топлотно изолована и имати 

топлотни вод); 3. не претпоставља додајна 

улагања у складишне просторе и сл.  Гасом се,  

да поновимо, у минималном  степену  загађује 

околина (јер се сагоријевањем добија једино 

угљендиоксид и водена пара). У новије вријеме 

примјењује се и тзв. „компримовани“ природни 

гас (за погон моторних возила, као 

алтернативно-варијантно гориво  моторним 

бензинима и дизел гориву). Тежило се да се 

природном гасу смањи специфична запремина.  

Ово је облик природног гаса нешто нижег 
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притиска (200 бара). Користи се за продукцију 

водоника и напајање горивих ћелија, које 

генеришу електричну енергију (за погон 

електромотора и др.).  У циљу и сврху лакшег и 

ефикаснијег транспорта преводи се и у течно 

стање (хлађењем  на температуру   нижу од 

његове тачке кључања). Важно је истаћи да у 

условима економске и посебно енергетске  

кризе; европске државе све више излазе  у 

сусрет Русији на основи својих све 

израженијих потреба за овим кључним 

енергетским  извором. Србија, нагласили смо,  

увози  природни гас из Русије транспортом 

сада  преко територије Мађарске (преко  

пријемног одредишта Хоргош). На другој 

страни, изградња интер-регионалног, 

транснационалног гасовода “Јужни ток“  

започела је у претходном периоду у Русији 

(децембру 2012. год.).  Дужина кроз Србију је 

знатна (422 километра); на пројектованом путу 

за западну Европу. Капицитет гасовода „Јужни 

ток“ је велики (60 милијарди м
3
 годишње). 

Омогућиће, реално, максимални годишњи 

транспорт (до  41 милијарду м
3
) и Србију 

уврстити, на овај начин, у ред енергетски 

моћних држава у региону. Стратегија 

дугорочног развоја Србије са визијом (до 2050. 

год.),  истиче природни гас као еколошки 

најрационалнији енергетски извор у 

будућности  (у 2015. год., процјењује се  450 

хиљада  корисника).  Дужина гасовода ће бити  

знатна (износити и више од 3.000 км).   

У току  је, на основу наведеног,  изградња 

гасовода из Бугарске. Србија нужно треба да 

валоризује свој важни, централни, географски, 

просторни  положај на Балканском полуострву. 

Сада, још увијек, у Србији је: 1)  одлучујуће 

дјеловање политичких групација; 2) 

преовладава угаљ као извор  у продукцији 

електричне енергије; 2) недовољно  развијена 

еколошка свијест становништва; 3)  низак 

степен гасификације привреде. Ово су битне 

одреднице   државне пројекције, концепције и 

стратегије на овом плану. У даљем слиједу 

анализе, сврсисходно је истаћи да је продукција 

природног гаса у Србији  под контролом НИС-

а. Одвија се на значајном  броју бушотина (60).  

По стручним  прогнозама, потрошња гаса у 

Србији ће бити у тренду раста (од 6 милијарди 

м
3 

 у  2015. год.   и 7 милијарди м
3
 

 
 у 2020. 

год.). У  визијама ближе и даље будућности 

потрошња природног гаса ће економски  

логично бити  све експанзивнијег тренда. Само 

мали дио потреба природног гаса обезбјеђује се 

из домицилних извора (близу 10%); а  највиши  

преостали дио  подмирује  се из увозних 

токова. 

3. Ближе одреднице токова нафте и 

природног гаса 

 Пројектовање и усмјерења праваца и смјерова 

природног гаса можемо приказати и 

прегледним дијаграмским методом:  

 

Стратешки је од огромне важности  транзитни 

правац за Србију (као и сјеверну Италију)  тј. 

гасовод „Јужни ток“. Отпочела је већ, поменуо 

сам, изградња гасовода (у Русији децембра, 

2012. год., а на овом простору 2013. год.); а 

завршетак је предвиђен наредне године (крај 

2015. год.). Гасовод је  објективно од  

грандиозног значаја за снабдевање Србије;  као 

и јужне и  централне Европе. Усмјераваће се 

од: руске територије, дном Црног мора, преко 

Бугарске у којој  се гасовод грана у два крака. 

За нас Србе, посебно важан сјеверни крак 

каналисаће се преко територије Србије ка 

другим просторима (Мађарској и  Аустрији, а 

мањи крак у Мађарској ће се пројектом 

трасирати према Словенији и  сјеверној 

Италији).  Са простора Србије један крак ће 

бити усмјерен ка Републици Српској 

(повећаним годишњим  капацитетом,  у 

упоређењу са садашњим од  400 милиона м
3
). 

Јужни крак ће бити усмјерен у другом правцу 

(од Грчке, преко Јадранског мора, ка јужној 

Италији). Гасовод ће омогућити Србији 

огромне привредне,  економске, географске, 

геополитиче и остале ефекте, у дугом 

временском хоризонту. Оствариће се велика 

инвестициона  улагања (у пројектованом 

износу од близу  2 милијарде евра, а годишњи 

приход од транзита гаса се процјењује у реду  

величина од 200 милиона евра).  Учвршћује се 

стратегијски,  централни и енергетски  положај 

Србије у  ргеиону, тј. Балканском полуострву. 

Неопходно је истаћи претпоставку да 

досадашња погрешна вишесмјерна политичка 

оријентација:  према истоку и западу и сјеверу 

Сјеверни крак,  

Србија, 

Република  

Српска и остале 

земље 

Јужни крак,  

Грчка, Јадранско 

море, јужна 

Италија  

Русија, 

„Сјеверни 

ток“  

„Јужни ток“: 

Русија, Црно 

Море, 

Бугарска  
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и југу;  неће довести у питање започету 

реализацију  овог гигантског  и за Србију и 

српске земље у цјелини, од пресудне важности 

пројекта. Указала се  велика,  тешко 

поновљива, или  непоновљива развојна  шанса.  

4. Основне завршне констатације 

Улога природних  ресурса,  од пресудног је 

значаја у савременим и кризним условима. 

Процијењене резерве нафте (41 год);  гаса (67. 

год.)  и угља  (192 год.), сматрам песимистичке 

су, имајући у виду да постоје реалне 

могућности обнављања  налазишта (у западном 

Сибиру) и проналаска нових  (источни Сибир, 

Арктик и др.).  Природни гас, постепено 

постаје еколошко и гориво будућности.  

Могућности привредне практичне примјене су 

широке.  Највиши дио потреба приватне  

потрошње (80%) могуће је  обезбиједити 

природним гасом. Индустрија аутомобила  нпр. 

оријентише  на коришћење  гаса  као 

енергетског горива. Постижу се крупни ефекти 

на пољу штедње енергије; оптималности  

експлоатације.   Циљ и интерес држава; постаје 

замјена (компензација и супституција) 

природним гасом  осталих конвенционалних 

горива. Трансформише се и стратешки однос 

снага на свјетској сцени. Након ере нафте;  

слиједи епоха гаса  у којој ће доминантну улогу 

у свијету  и  будућем дугорочном периоду 

преузети Русија са својим огромним 

квалитетним резервама.  

               Нужно је краће  навести и остале 

видове најширих криза у свијету,  посебно 

кризу „здраве хране“. И  Русија и  Србија,  

имају  велике могућности за развијање свих 

видова и родова пољопривредне производње у 

ширем смислу (рибарство и  водопривреда и 

др). Историјски посматрано;   царска Русија је, 

не располажући нивоом данашње технике и 

технологије,  као и система транспорта, 

издржавала храном читаву Европу. Србија је  

између два свјетска рата  била пољопривредна 

регионална сила на Балкану. У  овој области; 

постоје издашни ресурсни потенцијали.  

               Ситуација  у свијету је сложена,  

посебно имајући у виду актуелну кризу у 

Украјини.  Настоји се се, у битноме, од 

западних држава преузимање контроле над 

енергетским ресурсима православног истока. 

Запад по мом схватању нема шта да тражи на 

православном истоку. Уколико се реализује 

блокада  испорука природног гаса од Русије  

као оправдана контра мјера и активност на 

мјере и  санкције запада,  ово ће бити 

катастрофалних посљедица  за енергетски 

зависне западне државе Европске уније  и 

сјевероатланске војно-политичке групације 

НАТО пакта. Сировинско енерегетски чинилац;  

битан је елеменат сложеног склопа свјетских 

економских и државно политичких односа и 

може узроковати  конфликте, сукобе и ратове 

како на локалном, тако и ширем регионалном, 

интер-регионалном  и глобалном нивоу. 

Политички и војни експерти;  у најближој 

будућности предвиђају избијање земаља 

Истока;  првенствено Русије, Кине и др. на сам 

свјетски врх.  
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Резиме: Циљ овог рада је да анализира 

промјене које су утицале на кретања у реалном 

сектору глобалне економије у задњих неколико 

година. Рад ће се фокусирати на узроке и 

посљедице фундаменталних промјена 

међународних економских односа, као и изазове 

са којима се суочавају креатори трговинских 

политика. Анализа је заснована на подацима о 

вриједностима глобалне свјетске трговине, 

извоза и увоза, динамика и структура размјене 

у периоду од почетка глобалне кризе до 

најновијих доступних података. Феномени 

свјетске привреде као што су 

транснационализација, интрасекторска 

трговина, растући обим трговине услугама и 

он-лајн трговине су, такође, неизбјежан дио 

овог рада. Зависно од степена развоја, 

глобалне промјене имају и специфичне 

посљедице по развијене земље, растуће 

економије и земље у развоју. Рад се у финалном 

дијелу фокусира на анализу актуелног питања 

како геополитички фактори између Русије и 

Европске уније утичу на економске, а прије 

свега трговинске односе. 

Кључне ријечи: глобалне промјене, 

међународни економски односи, међународна 

трговина. 

Abstract: The aim of this paper is to analyse the 

changes that have affected movements in the real 

sector of the global economy in the past few years. 

The paper will focus on the causes and 

consequences of the fundamental changes in 

international economic relations, as well as, the 

challenges that are facing the creators of the trade 

policies. The analysis is based on the following 

data: the value of world trade, export and import, 

dynamics and structure of exchange in the period 

since the start of the global crisis up until the most 

recent available data. The phenomenon of the 

world economy such as transnational 

corporations, intra-sector trade, increasing value 

of trade in services and on-line trade, has also 

been unavoidable part of this work. Depending on 

the stage of development, global changes have 

specific consequences on developed countries, 

growing and developing economies. The paper in 

its final part has focused on the analysis of the 

current issue of how geopolitical factors between 

the Russia and the European Union affect 

economic, and above all trade relations. 

Key words: global changes, international 

economic relations, international trade 

1. Увод  

Међународна трговина, трговинска политка и 

пракса у другој деценији 21. вијека сусрећу се 

са бројним изазовима и обиљежавају их бројне 

одлике у складу са околностима савременог 

окружења. Улога мултилатералног трговинског 

система и Свјетске трговинске организације 

(СТО) веома је различита и значано је 

еволуирала у односу на претходне деценије, а 

поготово у поређењу са примарним циљевима 

на којима је успостављена трговинска 

институционална инфраструктура. Глобална 

економска криза, поремећаји у функционисању 

најјачих свјетских економија, као и проблеми 

интеграције и партиципације земља у разоју, 

транзицији и неразвијених земаља, 

представљају нове или бар модификоване 

изазове на које класична међународна 

трговинска теорија и пракса немају спремне 

одговоре. Прожимање различитих теоријски 

приступа, утицај различитих дискурса, 

истицање значаја мултидисциплинарног 

приступа изучавању актуених питања у 

свјетској трговини су главна обиљежја 
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садашњег периода. Анализу актуелних односа 

у свјетској трговини је немогуће изучавати без 

опсервације макроекономских 

дестабилизатора, односно фактора кризе, 

конкурентских и регулаторних аспеката, све 

значајнијег мјеста трговине услугама, oнлајн 

трговине, мутација у институционалним 

аспекатима свјетског трговинског система, и 

многих других чинилаца савремених 

трговинских односа. 

Стога, овај истраживачки рад има интенцију да 

представи кретања и актуелности у 

међународним трговинским односима и 

трговинским теоријама и политикама у задњих 

десетак година и то кроз следећу структуру. 

Након увода, анализирају се најзначајније 

одлике савременог трговинског система: утицај 

свјетске економске кризе, улогa и удио земаља 

у развоју у савременом трговинском систему. 

Након тога, издваја се област трговине 

услугама, која уз електронску и интернет 

трговину полако преузима примат од 

класичних облика трговинске праксе. 

Опсервације аутора износе се у закључном 

поглављу. 

По најновијим ставовима представника 

Свјетске трговинске организације три 

најважнија питања са којима се суочава 

међународна тговинска заједница данас су: (1) 

економска криза и њен утицај на трговинске 

односе, (2) улога мултилатералног трговинског 

система у пружању помоћи најсиромашнијим 

чланицама кроз закључке Доха рунде и 

такозваним донацијама за трговину („Aid for 

Trade“) и (3) комплексни односи између 

трговине и климатских промјена, односно да ли 

мултилатерални систем може ишта учинити по 

том питању (Torres 2010:2). Очигледно је да сва 

три питања захтјевају глобалну акцију, како би 

се приступило рјешавању тих глобалних 

проблема.  

2. УТИЦАЈ СВЈЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ 

КРИЗЕ НА МЕЂУНАРОДНУ 

ТРГОВИНУ 

Након уводних разматрања, а у циљу 

представљања глоблане слике стања и значаја 

међународне трговине за укупну свјетску 

привреду биће презентовано неколико 

графичких приказа који јасно показују 

трендове у овој области. На првом графикону 

јасан је енорман раст свјетског извоза који се 

од деценије до деценије више него дуплирао, а 

узрокован је бројним факторима, као што су 

техничко-технолошки напредак, транспортна 

револуција, развој међународне финансијске 

инфраструктуре, стандардизација, унификација 

међународног права, итд (Ковачевић, 2002:40).  

 

 

Графикон 1.: Еволуција свјетског робног извоза  

1948-2008 (у милијардама, $) 

Кључна година је 2008. јер обиљежава почетак 

свјетске економске кризе, а на наредном 

приказу се види колико је криза допринијела 

енормном паду свјетског извоза у годинама 

које су услиједиле, да би након краћег 

временског периода постепено достигла 

претходне вриједности, и у прогнозираној 

пројекцији вриједности свјетског извоза би 

требало да наставе да се повећавају. Глобалне 

посљедице економске кризе из 2008. године, 

одразиле су у 2009. години када је дошло до 

рекордног пада свјетске трговине за 12% у 

обиму и 23% у доларској вриједности у 

поређењу са претходном годином. Од тада није 

долазило до тако великих падова у 

трговинским кретањима, али се то индиректно 

одразило на економски раст, који је у наредним 

годинама задржао историјски ниске 

вриједности.  

 

Графикон 2: Свјетски робни извоз са 

пројекцијом до 2020. године 

О значају и растућим вриједностима трговине у 

задњим деценијама говори и следећи графикон 

на коме је приказан однос раста бруто домаћег 

производа и свјетске трговине. Базна година је 
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1980. у којој обје посматране величине имају 

сличне вриједности, а затим се биљежи 

значајнији раст свјетске робне трговине у 

поређењу са БДП-ом. 

 

Графион 3: Однос БДП и свјетске трговине 

(1980=100) 

Када је ријеч о диструбуцији учећша у 

међународним трговинским односима следећи 

приказ показује удио регионалних трговинских 

групација већих од 1%. Наравно, да још увијек 

предњаче Европска Унија, Сјеверноамеричко 

удружење слободне трговине – НАФТА, са 

значајним повећањем учешћа азијских земаља 

кроз групацију АСЕАН.  ЕУ је и даље 

најзначајнија регионална групација са учешћем 

од 36.7% у глобалној трговини, након чега 

слиједе земље сјеверноамеричког континента 

са удјелом од 8,2%, и значајним учешћем 

азијских земаља кроз групацију АСЕАН са 

6,2%. 

 

Графикон 4.: Удио глобалне трговине  

по регионалним групацијама 

 

Иако је глобална трговина доживјела колапс 

као посљедица свјетске економске кризе, 

показатељи указују да се солидно и опоравила, 

али углавном захваљујући трговини између 

земаља у развоју са значајним растом у задњих 

неколико деценија, као што су тзв. земље 

БРИК-а, односно Бразил, Русија, Индија, и 

Кина. Очигледно је да је глобална економска 

криза утицала на динамику глобалне 

економије, што је резултирало и у новим 

путањама међународне трговине. Као 

посљедице финансијског суноврата и 

економске рецесије у већини развијених 

земаља долази до редиструбуције богатства, 

инвестиција са запада ка истоку, али и између 

самих земаља истока, па и токова инвестиција 

са истока ка западу. Јасно је да су трговински и 

инвестициони токови неодвојиви појмови у 

савременим економских односима, односно 

двије стране исте медаље, а питања 

субституције или комплементарности су 

остављена за теоријска разматрања, док у 

пракси и немају велики значај уколико се 

постиже обострано задовољавајући ефекат.  

Утицај глобалне кризе на трговинске 

токове је био више него сигнификантан. 

Посљедице кризе биле су девастирајуће, било 

да се ради о великим или малим привредама, од 

најјачих земаља ОЕЦД-а до оних земаља чија 

привреда почива на доминатном једном 

извозном производу. Наравно да су 

најугроженије најмање развијене земље које 

имају веома ограничен спектар радњи у циљу 

заштите од посљедица кризе. Непостојање 

адекватних финансијских извора значи да је 

практично немогуће осмислити и реализовати 

програме за помоћ угроженим компанијама или 

ојачати социјалне програме за појединце који 

изгубе посао или требају неки други вид 

друштвено одговорне реакције. Чини се да су 

најслабији први на удару, најпогођенији, али и 

најспорије пролазе кроз период опоравка од 

кризе. 

3. ФЕНОМЕНИ САВРЕМЕНЕ 

МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ 

Феномени свјетске привреде као што су 

транснационализација, интрасекторска 

трговина, растући обим трговине услугама и 

онлајн трговине су, такође, неизбјежан дио 

овог рада. О значају транснационалних 

компанија, интрасекторској трговини, 

трансферним цијенама написано је доста 

теоријских и емпријских радова 

(Кругман&Обстфелд, 2009:163), тако да је за 

почетак најбоља илустрација величине, моћи, 

вертикалне и хоризонталне разгранатости 

транснационалних компанија (ТНК) слика 

приказана испод. Представљене су доминантне 

ТНК у данашњој свјетској производњи и 

извозу, као и сва комплексност њихове 

унутрашње структуре. 

 



НОВИ ЕКОНОМИСТ | 59  

 

Слика 1: Структура одабраних ТНК-а 

ТНК доминирају глобалном трговином, па се 

процјењује да се око 80% свјетске трговине 

обавља кроз тзв. „глобалне вриједоносне 

ланце“. Глобални инвестициони и трговински 

токови су стога неодвојиво повезани са 

међународним производним мрежама. 

Емпиријско и статистичко праћење улагања у 

производне активности ТНК, управљање 

трговином компонентама или готовим 

производима представља прави изазов. 

Генерално се сматра да се учешће земаља у 

развоју у тим глобалним токовима повећавало 

у задње три деценије по десетак процената, 

тако да тренутно износи око 40%. Прилика за 

земље у развоју да учествују кроз ТНК у 

глобализованој економији пружа им могућност 

да изграде своје производне капацитете, 

прибаве савремену технологију и усвоје 

неопходне вјештине за људске ресурсе. 

Наравно да потенцијални бенефити, али и 

ризици по земље у развоју нису аутоматски, па 

стога захтијевају веома софистициран приступ 

креатора трговински, али и укупних развојих 

политка. Сљедећи графикон приказује токове 

инвестиција у земље у транзицији и развијене, 

у односу на укупне свјетске вриједности. 

 

Графикон 5: Токови страних инвестиција по 

групацијама земаља у млрд долара 

Надаље, још један значајан феномен је и 

трговина услугама. Око 60% свих инвестиција 

усмјерено у сектор услуга, док је у производњу 

усмјерено 26%, а у примарни сектор 7%. 

(УНЦТАД, 2013).  Сектор услуга данас 

учествује са преко 2/3 у свjетском друштвеном 

домаћем производу (ГДП). На основу 

статистичких података, закључује се да постоји 

тенденција раста удјела услуга у ГДП са 

порастом нивоа дохотка. Учешће услуга у ГДП 

високоразвијених земаља попут САД износи 

75%, мада је просјек за ову категорију земаља 

на нешто нижем нивоу од 71%. У земљама 

средњег нивоа дохотка учешће износи 55%, а у 

земљама ниског нивоа дохотка, креће се до 

47%. Чак и у овој последњој групи земаља, чији 

је степен неразвијености висок, сектор услуга 

представља основну привредну активност, а 

њен допринос ГДП је најмање једнак збиру 

доприноса сектора индустрије и сектора 

пољопривреде. У оквиру наведене три групе 

формиране према нивоу дохотка, постоје 

значајне разлике у погледу доприноса сектора 

услуга (WTO, 2010). Иако, услуге много 

учествују у креирању друштвеног производа 

свих земаља, а и запослености,  релативно мало 

учествују у свјетском извозу. Образложење ове 

појаве је у природи услуга које се конзумирају 

тамо гдје се и пружају, па је у већини случајева 

тешко њих извозити, јер немају материјалну 

супституцију и неодвојиве су од лица које 

пружа услугу (Бијелић, 2011:212).   

Електронска или онлајн трговина је, такође, 

феномен у међународним економсим односима 

који све више добија на значају. Електронска 

трговина (или е-трговина) примарно се састоји 

од дистрибуирања, куповине, продаје, 

маркетинга, и сервисирања производа и услуга 

путем електронских система као што је 

интернет и друге компјутерске мреже. Такође, 

укључује и електронски трансфер новца, 

управљање ланцем снабдевања, е-маркетинг, 

електронску размену података, и аутоматске 

системе за сакупљање података. У испуњавању 

својих задатака користи електронске 

комуникационе технологије као интернет, 

електронска пошта, е-књиге, базе података, и 

мобилне телефоне. Развој електронске 

трговине која се све више примјењује у 

међународном пословању утиче да се све већи 

број услуга може извозити. 

Коначно, и најновија дешавања везана за 

украјинксу кризу, упућу на то да геополитички 

односи се прије свега директно одражавају на 

трговинске и пословне везе земаља. На слици 

испод се види да укупна вриједност извоза ЕУ 

у Русију износи 170 милијарди долара и 13 

милијади инвестицја, док је извоз из Русије у 
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ЕУ вриједан 293 милијарде и  око 10 милијарди 

долара инвестиција. У таковој поставци ствари, 

јасно је да су економски интереси веома 

изражени и стога ограничавају могуће одговоре 

на кризу, као и санкције, које би имале 

обострано високу штету. У извозу Русије 

доминира природни гас са преко 70%, до у 

извоу ЕУ доминирају машинерија и 

транспортна средства. 

 

Слика 2: Трговински односи ЕУ и Русије 

Примјер најважнијег трговинског производа 

Русије – природног гаса, као и зависности ЕУ 

земаља од истог, али и значаја Украјине на том 

путу илуструје следећа слика. Кроз Украјину се 

извози 66% руског гаса, док сама Украјина 

троши 58% руског гаса, а највећи дио увозе 

Њемачка, Француска и Италија. Значај 

трговине за дипломатско-економске односе 

између земаља је очигледан. 

 

 

Слика 3: Дистрибуција руског гаса за ЕУ 

ЗАКЉУЧАК 

У претходним поглављима сагледано је стање 

међународних трговинских односа и трендови 

који указују на следеће закључке: и у овој 

области глобализовани свијет је све мање 

биполаран, а све више мултиполаран, након 

свјетске кризе из 2008. све више су у предности 

тзв. нове, растуће економије, поготово поједине 

азијске привреде. Надаље, могуће је закључити 

да су нови глобални токови довели до тога да 

земље у развоју имају бољи приступ глобалним 

тржиштима, изворима страних директних 

инвестиција, као и већи утицај у 

мултилатералним преговорима, али, с друге 

стране, сусрећу се јаким удружењима 

најразвијених земања, дугогодишњим 

политикама и праксама које је веома тешко 

утицати. Стога, очигледна је окренутост ка 

сарадњи и трговини у свим областима између 

земаља у развоју, али и значајан је пораст 

донаторских програма у развој међународних 

трговинских односа, чији пуне ефекте тек треба 

сагледати. Улога климатских промјена и 

енормне области трговине услугама, такође, 

постоју значајне области за будућа 

истраживања са битним импликацијама на 

неразвијене и земље у развоју.  

У задње двије године јасни су показатељи о 

кретањима свјетске трговине који указују на 

повратак у вишегодишње трендове и 

вриједности размјене, али је исто тако јасно да 

је криза трансформисала структуру и правце 

свјетских трговинских, па и укупних 

економских токова, укључујући капитал и 

кретање људских ресурса. Још једна посљедица 

кризе је указивање на ограничења која постоје 

у глобалној управљачкој структури, 

ограничењима мултилатерланих инситуција, и 

потребу за реорганизацијом или чак новом 

архитектуром и глобалном кооперацијом како 

би се дошло до ефикасних глобалних рјешења 

и обезбједио оквир за ефикасно 

мултилатерално дјеловање. Најновија 

дешавања између Русије и ЕУ указују на 

вишеструку узрочно-посљедичну повезаности 

трговинских, цјелокупних привредних и 

политичких односа, са закључком да су 

међународни економски односи увијек у 

основи свих геополитичких релација.   
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Резиме: Током последње две деценије, финансијске 

инфраструктуре, како најразвијенијих земаља, тако 

и земаља у развоју, доживљавају брзе промене. 

Један од главних узрока је развој информационе 

технологије и стварање нових могућности у 

области унапређења ефикасности и поузданости 

свих финансијских инфраструктура, а посебно 

платних система. Слаб платни систем може 

озбиљно да утиче на стабилност и развојне 

капацитете националне економије. Његови неуспеси 

могу довести до неефикасног коришћења 

финансијских средстава, неправедне поделе ризика 

међу агентима, стварних губитака за учеснике, као 

и губитка поверења у финансијски систем и у само 

коришћење новца. Ефикасан национални платни 

систем смањује трошкове размене робе и услуга, па 

је неопходан за функционисање међубанкарског, 

новчаног и тржишта капитала. Техничка 

ефикасност платног система је важна за развој 

привреде. Савремени платни системи се разликују 

по бројним карактеристикама, али њихово поуздано 

и ефикасно функционисање је увек предуслов 

стабилности финансијског система. 

Кључне речи: Платни системи; Информационо-

комуникационе технологије. 

Abstract: During the last two decades, financial 

infrastructures of both, the most developed, as well as 

the developing countries, have been experiencing rapid 

changes. One of the main reasons is the development of 

information technology and creation of new possibilities 

in terms of efficiency and safety improvements for all 

financial infrastructures, especially for payment 

systems. A weak payment system may severely impact 

the stability and developmental capacity of a national 

economy. Its failures can result in inefficient use of 

financial resources, inequitable risk-sharing among 

agents, actual losses for participants, and loss of 

confidence in the financial system and in the very use of 

money. An efficient national payment system reduces the 

cost of exchanging goods and services, and is 

indispensable to the functioning of the interbank, money, 

and capital markets. The technical efficiency of payment 

system is important for the development of the economy. 

Modern payments systems diverge in number of 

characteristics, but their sound and efficient functioning 

is always a precondition for stabile functioning of a 

financial system. 

Key Words: Payments systems; Information and 

communication technologies. 

1. Увод 

Примена нових информационо-комуни-

кационих технологија данас постајe императив 

за финансијске институције, и то не само због 

тога да би смањиле трошкове пословања, већ да 

би задржале конкурентску предност, 

прошириле број својих клијената, омогућиле 

понуду нових производа и услуга и омогућиле 

ширење тржишта. Нове технологије са једне 

стране доносе снажан пораст организационих и 

економских потенцијала, док са друге стране, 

отварају простор за појаву различитих врста 

ризика. Сектор финансијских услуга ослања се 

у великој мери на информације па због тога 

сваки напредак у технологији обраде и преноса 

информација има значајан утицај на овај сектор. 

Још од када је компанија Western Union 

Telegraph, 1871. године, понудила услугу 

телеграфског трансфера новца у САД, 
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финансијске институције су се међусобно 

надметале да својим клијентима што пре понуде 

овакву услугу како би стекле конкурентску 

предност. Касније је телеграфски пренос новца 

постао уобичајен. Веома интензиван развој 

информационо-комуникационих технологија 

значајно је утицао на развој електронских 

платних система. Један од највећих платних и 

обрачунских система данашњице, амерички 

FEDWIRE, започео је са радом 1918. године као 

сервис за телеграфски трансфер новца при 

Систему Федералних резерви. Касније је 

развијен читав низ различитих платних система. 

2. Електронски платни системи 

Електронски платни системи функционишу у 

различитим облицима већ неколико деценија. 

Износи који се обрађују у електронским 

великопродајним платним системима (енгл. 

Electronic Wholesale Payment Systems) могу да 

буду огромни. На пример, амерички платни 

системи FEDWIRE и CHIPS „обрну“ износ 

еквивалентан друштвеном бруто производу 

САД за 2,5 дана. Британски CHAPS дневно 

обави плаћања у износу од 90 милијарди 

фунти, што представља четвртину друштвеног 

бруто производа Велике Британије. Јапанском 

систему за међубанкарски трансфер средстава 

потребно је мање од три радна дана да 

постигне обрт који је једнак друштвеном бруто 

производу Јапана, док се овакав обрт у 

Немачкој постиже за четири дана.  

Системи за међубанкарска плаћања и размену 

порука  повезују банке и друге финансијске 

институције у циљу електронског трансфера 

новца. Најчешћа подела ових система је на 

националне и глобалне.  Национални обично 

покријаву једну државу и намењени са за 

платни промет у оквиру државе. Овакве мреже 

су обично приватне и ограничене искључиво на 

финансијске институције које су чланице 

мреже. Ток новца преко ових мрежа углавном 

се одвија преко централних банака појединих 

земаља код којих банке имају своје рачуне. 

Глобалне мреже повезују финансијске 

институције више држава. Постоје системи 

који су ограничени на одређену регију (ЕУ, 

Азија, Северна Америка, итд.). 

Информације и процеси подршке, системи и 

мреже, представљају основни део платног 

система. Дефинисање, остваривање, одржавање 

и побољшавање сигурности информационог 

система може имати пресудни значај за 

одржање конкурентске позиције, солвентности, 

рентабилности сваке финансијске институције, 

па и институције која је учесник или оператор 

неког платног система. 

Глобализација финансијских услуга, заједно са 

убрзаним порастом значаја информационих 

технологија у финансијским системима, чине 

да активности финансијских институција и 

ниво и категорије ризика буду све сложенијег 

карактера. То има своју импликацију и на 

платне системе, а нарочито оне од системског 

значаја, међународног карактера или ако су пак 

релативно важан систем у некој глобално 

значајној економији света. 

Платни системи су од кључног значаја за 

ефикасно функционисање финансијског 

система широм света. Они пружају канале кроз 

које се преносе средства међу банкама и 

другим институција и за извршавање обавеза 

плаћања која проистичу на финансијским 

тржиштима и у целој економија.  

RTGS (Rael Time Gross Settlement) системи су 

најважнији системски важни платни системи, 

због тога што по правилу представљају 

основни и централни обрачунски систем у 

свакој земљи, у коме се обрачунавају позиције 

из нетинг система и воде рачуни финансијских 

институција.  

Свака земља има најмање један платни систем 

чија је улога у привреди тако критична да се 

посматра као системски важан платни систем 

(енгл. Systemically Important Payment System - 

SIPS).  

Платни систем се сматра системски важним:  

a)  ако је то једини систем плаћања у земљи, 

или  

главни систем у смислу укупне вредности 

плаћања;  

b) ако је намењен углавном за трансакције са  

високим  појединачним вредностима;  

c) ако је једини који се користи за измирење 

трансакција на финансијском тржишту 

или за измирење других платних система у 

истој валути. 

Ако системски важан платни систем није 

довољно заштићен од ризика (кредитног, 

ликвидносног, правног, репутационог,  

оперативног и других), поремећај у систему 

могао би изазвати даље поремећаје међу 

његовим учесницима, или генерисати 

системске поремећаје на финансијским 

тржиштима, па чак и да негативно утиче на 

целокупну економију.  

Из тог разлога још 1980. године гувернери тзв. 

Г10 земаља оформили су групу експерата чији 

је циљ био рад на питањима платних система. 

Током 1989. године основан је ad hoc 

Committee on Interbank Netting Schemes чији је 
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задатак био креирање минимума стандарда за 

мултивалутне нетинг системе, а 1990. године, 

као његов наследник и један од трајних 

комитета формиран је  Committee on Payment 

and Settlement Systems, са циљем да прошири 

област и обухват његовог рада.
52

  

Најважнији документ о платним системима 

који је Комитет објавио свакако је Core 

Principles for Systemically Important Payment 

Systems [1]. Документ је у многим земљама био 

основа за дизајн и операције таквих система, а 

централне банке и међународне организације га 

користе као референцу код процена 

поузданости и ефикасности платних система.  

Принципи су објављени 2001. године и 

представљају кључни искорак у унапређењу 

пракси за управљање ризицима у платним 

системима. Систем који је недовољно заштићен 

од ризика је такав да поремећај у њему може 

бити окидач за трансмисију проблема међу 

учесницима и системски поремећај. Документ 

промовише категорију системски важног 

платног система и бави се таквим системима. 

Није сваки обрачунски систем у земљи 

системски важан. Системски значај неког 

система одређује се на основу његове 

величине, природе и обима плаћања.  

Основни принципи за системски важне платне 

системе (Core Principles for Sistemically 

Important Payment Systems) је најважнији 

документ за успостављање основних 

критеријума и принципа развоја системски 

важних система.  У циљу јачања финансијске 

стабилности, путем јачања инфраструктура 

платног система, тзв. Група 10 земаља је у мају 

1998. године под окриљем Банке за 

међународна поравнања и Комитета за платне и 

обрачунске системе оформила „Task Force on 

Payment System Policies and Practices“, како би 

се размотрили основни принципи којима се 

треба руководити у успостављању и 

управљању платним системима. У рад групе су 

били укључени представници још 11 земаља, 

Међународног монетарног фонда и Светске 

банке. Такође, велики број других централних 

банака је консултован током рада на 

документу. 

The Core Principles данас представљају основни 

и најважнији документ за развој и управљање 

платним системима. Они су не само темељ на 

коме се граде нови платни системи, већ и 

основа на бази које се врши оцењивање 

                                                           
52 Друга два најважнија комитета су Basel Committee on 

Banking Supervision (BCBS) и Committee on the Global 

Financial System (CGFS). 

 

платног система од стране релеватних 

институција (ММФ, Светска банка, ЕЦБ и др.), 

било да је реч о телима задуженим за 

надгледање платног система у земљи, 

екстерним ревизорима или о међународним 

институцијама које врше процену националног 

платног система за потребе одређених 

програма, као што је, на пример, Financial 

Stability Assessment Program, Међународног 

Монетарног Фонда и Светске Банке [2].  

ТАБЕЛА I - ЗЕМЉЕ СА RTGS ПЛАТНИМ СИСТЕМОМ. [3] 

Албаниjа Француска Мозамбик 
Ангола Грузија Малави 
Аргентина Немачка Малезија 
Jeрменија Гана Мали 
Аустралија Грчка Малта 
Аустрија Гватемала Намибија 
Азербејџан Гвинеја 

Басао 
Непал 

Бахами Хондурас Холандија 
Белгија Хонг Конг  Нови Зеланд 
Белизе Мађарска Нигер 
Бенин Индија Нигерија 
Боливија Индонезија Норвешка 
Босна и 

Херцеговина 
Иран Оман 

Боцвана Ирак Пакистан 
Бразил Ирска Перу 
Бугарска Израел Филипини 
Буркина Фасо Италија Пољска 
Бурунди Јамајка Португалија 
Камбоџа Јапан Румунија 
Канада Јордан Русија 
Кајманска Острва  Казахстан Руанда 
Чиле Кенија Самоа 
Кина Кореја Сан Марино 
Колумбија Кувајт Тимор 
Конго Киргистан Того 
Костарика Литванија Тринидад и 

Тобаго Обала Слоноваче Либан Турска 
Хрватска Лесото Уганда 
Кипар Либија Украјина 
Чешка Литванија УАЕ 
Данска Луксембург Велика Британија 
Доминиканска Реп. Макао САД 
Еквадор Македонија  Уругвај 
Египат Мадагаскар Вануату 
Ел Салвадор Маурицијус Венецуела. 
Еритреја Мексико Зап. обала и Газа 
Естонија Молдавија Јемен 
Етиопија Монголија Замбија 
Фиџи Црна Гора Зимбабве 
Финска Мароко  

Системи за плаћања великих вредности су 

обично најзначајније компоненте националних 

система плаћања, због њиховог потенцијала да 

могу да  генеришу поремећаје системске 

природе у финансијском сектору.  

У свету је укупно 116 земаља имплементирало 
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RTGS системе (Табела I.), за велика плаћања у 

реалном времену по бруто принципу, што 

омогућава значајно смањење системског 

ризика у тим земљама у односу на претходне 

аранжмане за обраду плаћања великих 

вредности.  

У табели II и табели III приказан је број 

трансакција, укупна вредност трансакција и 

просечна вредност трансакција у RTGS 

системима, по земљама и регионима. 

ТАБЕЛА II - БРОЈ И ВРЕДНОСТ ТРАНСАКЦИЈА У RTGS-У. [3] 

Земља/Регион 
Број 

трансакција 

Укупна 

вредност 

(у  мил. 

САД $) 

Просечна 

вредност 

трансакције у 

САД $ 

Албанија 55,701 49,679 891,883 

Ангола 117,314 273,385 2,330,367 

Аргентина 1,333,049 905,067 678,945 

Јерменија 2,614,527 105,094 40,196 

Аустралија 7,990,698 41,279,314 5,165,921 

Аустрија 1,374,968 12,925,775 9,400,782 

Азербејџан 393,000 90,644 230,646 

Бахами  53,227 10,803 202,965 

BCEAO 460,160 170,924 371,445 

Белгија 2,180,243 37,545,668 17,220,864 

Боливија 45,473 21,802 479,441 

Босна и 
Херцегов. 629,669 37,136 58,977 

Боцвана 63,777 271 4,256 

Бразил (STR) 10,500,000 70,620,191 6,725,733 

Бразил 

(SITRAF) 67,400,000 2,650,758 39,329 

Бугарска 993,375 496,671 499,983 

Канада 5,607,000,000 33,852,052 6,037 

Чиле 283,908 2,824,746 9,949,514 

Кина (Hi-
Value) 248,000,000 117,684,239 474,533 

Кина  (DFC) 565,900 50,154 88,627 

Колумбија 2,010,000 3,693,700 1,837,662 

Костарика 1,431,669 93,090 65,022 

Хрватска 291,085 576,475 1,980,437 

Кипар 92,000 420,731 4,573,161 

Чешка 450,000,000 6,924,409 15,388 

Данска 750,000 13,104,971 17,473,294 

Доминиканска 

Р. 151,030 343,162 2,272,143 

Еквадор (PeL) 458,304 22,499 49,092 

Екуадор 

(SWIFT) 206,068 29,157 141,491 

Египат 1,200,000 2,615,179 2,179,316 

Естонија 50,126 121,880 2,431,480 

Еврозона 
(TARGET) 87,600,000 738,488,435 8,430,233 

Фиџи 47,121 38,098 808,521 

Финска 714,932 14,385,213 20,121,093 

Француска 7,618,586 130,246,391 17,095,875 

Грузија 5,756,658 20,309 3,528 

Немачка 44,698,117 237,967,049 5,323,872 

Гана 199,814 162,864 815,076 

Грчка 1,457,164 10,368,399 7,115,465 

Гватемала 49,372 55,696 1,128,097 

Хонг Конг 

(ХКД) 5,158,467 16,881,865 3,272,652 

Хонг Конг 
(УСД) 2,616,206 2,134,000 815,685 

Хонг Конг 

(ЕУР) 62,873 213,935 3,402,660 

Хонг Конг 

(РМБ) 127,149 14,199 111,673 

Мађарска 980,752 4,645,257 4,736,424 

Индија 33,240,000 8,150,634 245,206 

Индонезија 11,200,000 4,127,840 368,557 

Иран 4,663,588 429,166 92,025 
    

ТАБЕЛА III  -  БРОЈ И ВРЕДНОСТ ТРАНСАКЦИЈА У RTGS-У. [3] 

Земља/Регион 
Број 

трансакција 

Укупна 

вредност 

(у  

милионима 

САД $) 

Просечна 

вредност 

трансакције у 

САД $ 

Ирак 13,000 97 7,454 

Ирска 1,234,879 10,769,010 8,720,700 

Израел 197,649 15,843,930 80,161,952 

Италија 8,658,900 44,788,911 5,172,587 

Јамајка 97,430 84,192 864,130 

Јапан 12,314,000 291,219,131 23,649,434 

Јордан 358,481 385,731 1,076,015 

Казахстан 9,990,600 1,064,453 106,545 

Кенија 390,734 192,566 492,832 

Кореја, Реп. 2,754,291 36,100,192 13,106,891 

Кувајт 710,181 612,458 862,396 

Киргистан 109,000 9,733 89,297 

Летонија 200,200 331,322 1,654,957 

Лесото 16,605 2,795 168,339 
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Литванија 302,000 132,848 439,896 

Луксембург 754,980 14,015,549 18,564,133 

Македонија 4,718,965 31,584 6,693 

Мадагаскар 24,197 2,718 112,329 

Малави 144,949 27,334 188,580 

Малезија 3,001,700 10,571,391 3,521,801 

Малта 14,000 125,044 8,931,705 

Маурицијус 280,976 48,640 173,111 

Мексико 62,213,271 9,509,478 152,853 

Молдавија 626,400 68,712 109,693 

Монголија 280,349 5,849 20,864 

Црна Гора 5,099,093 11,659 2,287 

Мароко 124,400 314,133 2,525,184 

Намибија 40,515 53,529 1,321,219 

Холандија 9,385,778 88,467,858 9,425,735 

Нови Зеланд 1,812,888 5,795,688 3,196,936 

Норвешка 265,233 7,474,158 28,179,595 

Оман 301,000 174,554 579,914 

Пакистан 258,365 808,710 3,130,105 

Перу 573,000 1,109,505 1,936,309 

Филипини 749,591 3,953,088 5,273,660 

Пољска 1,811,899 13,521,637 7,462,688 

Португалија 1,520,000 7,942,700 5,225,461 

Румунија 2,521,876 1,677,767 665,285 

Русија 63,000 3,359 53,310 

Саудијска 
Арабија 32,830,000 16,329,067 497,382 

Србија 119,800,000 448,947 3,747 

Сингапур 3,630,000 9,380,448 2,584,146 

Словачка 155,000 1,222,660 7,888,129 

Словенија 784,788 794,060 1,011,814 

Јужна Африка 2,844,028 8,831,344 3,105,224 

Шпанија 9,356,793 136,161,874 14,552,195 

Шри  Ланка 232,567 288,443 1,240,257 

Свазиленд 19,069 7,015 367,867 

Шведска 2,581,871 22,807,176 8,833,585 

Швајцарска 381,650,000 52,222,886 136,834 

Тајван 726,534 9,453,508 13,011,790 

Танзанија 283,332 51,673 182,378 

Тајланд 2,067,121 14,397,947 6,965,218 

Тринидад и 

Тобаго 46,166 62,768 1,359,609 

Турска 129,450,000 15,290,719 118,121 

Уганда 294,117 34,873 118,569 

Украјина 311,222,000 791,669 2,544 

УАЕ 1,687,000 2,542,446 1,507,081 

Велика Британија 31,926,000 100,662,192 3,152,985 

САД 124,731,244 631,127,108 5,059,896 

Уругвај 238,262 36,352 152,570 

Замбија 148,147 41,281 278,648 

Зимбабве 678,321 6,700 9,877 

До почетка осамдесетих година XX века 

међубанкарско поравнање обављано је по 

принципу нетинга, на крају дана. Међутим, 

број плаћања и вредност тих плаћања је 

драматично растао тако да тај систем више није 

задовољавао услове ефикасног обављања 

платног промета. Развој информационо-

комуникационе технологије омогућио је 

успостављање ефикаснијих и за велика 

плаћања сигурнијих RTGS система. До 1985. 

године само су 3 централне банке 

имплементирале  RTGS системе. Десет година 

касније тај број је увећан на 16. До 2005. 

године 91 централна банка имплементирала је 

RTGS систем. До 2010. године укупно је 116 

земаља  имплементирало RTGS системе. Међу 

њима и велики број земаља у транзицији. 

ТАБЕЛА IV  - ЗЕМЉЕ КОЈ Е СУ ПРВЕ УВЕЛЕ RTGS СИСТЕМЕ. 

[4] 

Земља  Година увођења 

САД 1918 

Данска  1981 

Холандија 1985 

Шведска 1986 

Швајцарска  1987 

Немачка 1987 

Јапан 1988 

Италија 1989 

Финска 1991 

Чехословачка 1992 

Турска 1992 

Пољска  1993 

Јужна Кореја 1994 

3. Електронски платни системи у 

земљама у транзицији 

Многе земље централне и источне Европе и 

бившег Совјетског Савеза крајем XX века због 

тежње ка економском развоју, а пострекнуте 

дубоким политичким променама, показале су 

повећано интересовање за питање везано за 

платни промет уопште. У циљу 

реконструисања постојећих система платног 

промета, као основе развоја тржишних 

економија, земље у развоју и транзицији 

суочиле су се са два основна и ограничавајућа 

фактора: постојећом телекомуникационом 

мрежом, са једне стране, а са друге, недовољно 

развијеним банкарским системом. Наиме, у 

многим земљама централе и источне Европе 
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управљачка структура банака показала се као 

врло неефикасна, док је становништво, због 

ручне обраде трансакција, примитивног стања 

телекомуникација и неповерења у банкарски 

систем уопште, било наклоњено готовинском 

плаћању. Из тих разлога у овим земљама 

предузете су реформе платног система. У 

Пољској, на пример, реформа платног промета 

почела је 1990. године увођењем телекс услуга 

за велика плаћања. Већ наредне године 

формирана је Национална клириншка кућа која 

је имала задатак да развије два обрачунска 

система, у почетку са нето поравнањем (један 

за папирна и један за електронска плаћања), да 

би се касније указала потреба за прелазак на 

RTGS систем за електронска плаћања. 

Поменуте реформе не само да нису биле јасно 

дефинисане, већ су претрпеле неколико 

кључних промена циљева и дизајна и то за 

релативно кратак период. Све то указује, да 

захтев за брзим резултатима реформе платног 

система, као што то и илуструје пољски случај, 

није адекватан ни добар за земље у развоју и 

транзицији.  За разлику од Пољске, у Чешкој 

реформа платног система почела је нешто 

касније (1992. године), када је real-time 

клириншка мрежа, која је иначе била потпуно 

компјутеризована, почела са функционисањем. 

Међутим, већ 1996. године кредибилитет 

финансијског тржишта, које представља 

подлогу за успешно функционисање платног 

промета на тржишним основама, спустио се на 

најнижу тачку. Разлог за то био је колапс две 

највеће приватне банке, серија пропасти неких 

мањих банака, као  и смањење ликвидности 

уопште. Све је то доводило до повећања 

трошкова позајмљивања, односно до ситуације 

превише банака – мало кредитно вредних 

клијената. У овом случају, дакле, само 

унапређење система обрачуна и плаћања за 

успешно спровођење реформи платног промета 

није било довољно, јер је међубанкарско 

тржиште остало непромењено тј. са 

проблемима и потешкоћама, који су били 

везани за сам банкарски систем. [5] 

Земље у транзицији имале су велику помоћ 

Међународног Монетарног Фонда и Светске 

банке, а земље које су се придруживале ЕУ, и 

Европске централне банке, у имплементацији 

RTGS система. Тако су RTGS системе увеле: 

Словенија (1998), Мађарска (1999),  Летонија 

(2000), Бугарска, Естонија и Малта (2002), 

Словачка (2003), Литванија (2004) и Румунија 

(2005).  

Од земаља Балкана прва је RTGS систем увелa 

Хрватска (1999), затим Босна и Херцеговина 

(2001), Македонија (2001), Србија (2003), 

Албанија (2003) и Црна Гора 2005.  

Сигуран и стабилност системски значајних 

платних система, пресудно зависи од квалитета 

националне информационе и 

телекомуникационе технологије. Такође, 

потребни су добро обучени ИТ стручњаци.  

4. Zaključak 

Данас, када је велики број земаља у транзицији 

успео  да доведе своје системски значајне 

платне системе до нивоа таквих система у 

економски најразвијенијим земљама света, уз 

велику помоћ и тих земаља и релевантних 

међународних институција и организација, 

намеће се закључак да, када се добро припреми 

тако велики подухват и када се ослони на 

најсавременију технологију и искуства 

најбољих светских система, земље у транзицију, 

такође, могу да буду веома успешне и ефикасне. 

Дакле, зашто су платни системи, под толиким 

утицајем глобалних технолошких промена, а 

нарочито у земљама у транзицији? Одговори се 

могу сумирати на следећи начин: 

a) Платни систем је увек централни део 

домаће и међународне финансијске 

инфраструктуре, као паралелни ток са 

током добара и услуга; 

b) Екстремно велике вредности плаћања увек 

су последица трговине на тржишту новца, 

тржишту хартија од вредности и 

међународне трговине (у апсолутним 

вредностима, као и у односу на БДП); 

c) Платни системи су од критичног значаја за 

функционисање економије; 

d) Платни системи су примарни канал за 

трансмисију монетарне политике, али су 

исто тако и директан канал за 

трансмисију поремећаја и финансијских 

шокова; 

e) Процедуре и инструменти у платним 

системима су важни за поверење јавности 

у националну валуту. 
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Резиме: Глобализација карактерише крај 20. и 

почетак 21. вијека и предмет је различитих 

тумачења, посебно када су у питању њене 

импликације на економију и пословање привредних 

субјеката. Глобализација и транзиција су 

међусобно повезани, тим прије што се путем 

транзиције оживљава тржиште и приватно 

власништво као предуслов демократизације 

друштва. Данас присутна глобализација, која у 

својој актуелној форми представља нови 

динамичан комплекс, не испољава се само кроз 

конкуренцију, него подразумијева и подршку 

економском расту и развоју. Стога, национална 

економија треба да укључи како успјешна 

предузећа, тако и она мање успјешна, у учешћу 

многобројним изазовима глобалне економије. 

Савремено предузеће треба да обезбиједи 

адекватан менаџмент који је способан  да креира 

и развија компаративне предности које ће му 

омогућити да се активно укључи у глобалне 

тржишне токове. Глобалне промјене су условиле 

нови начин пословања предузећа, а тиме и битан 

заокрет у приступу финансијском менаџменту, 

што је довело до измјена темељних економских 

поставки и критеријума успјешног управљања и 

пословања. Неспорна је чињеница, да  је приносни 

положај један од показатеља успјешности 

предузећа у транзицији да функционише у 

турбулентном тржишном окружењу. Полазећи 

од ове чињенице, у раду је извршена практична 

обрада овог проблема и урађени су кључни 

аналитички показатељи приносног положаја 

изабраних зависних предузећа која послују у 

саставу МХ Електропривреде Републике Српске. 

Циљ истраживања јесте да се покаже у којој 

мјери је менаџмент ових предузећа, као и МХ 

Електропривреде РС, прихватио захтјеве  

лобалних економских токова и своје пословање 

прилагодио глобалним тржишним промјенама.   

Кључне ријечи: глобалне промјене, транзиција, 

тржиште, тржишна економија, зависна 

предузећа, менаџмент. 

Summary: Globalization characterizes the end of the 

20
th
 and the beginning of the 21

st
 century and has 

been treated in different ways, particularly when it 

comes to its impact on economy and business of 

economic entities. Globalization and transition are 

closely related, even more so since transition keeps 

the market and private property alive as a 

prerequisite for democratization. Globalization does 

not manifest itself only through the competition, but 

assumes the support for the economic growth and 

development. Therefore, national economy should 

include both the successful enterprises as well as 

those less successful in facing many global 

challenges. A modern enterprise should secure 

proper management capable of making and 

developing comparative advantages which will 

enable it to take active part in global market 

directions. Global changes have conditioned a new 

way of doing business, and therefore created a 

significant reversal of the treatment of financial 

management, which led to the alterations of the basic 

economic postulates and criteria for successful 

management and business. It is an undeniable fact 

that earning capacity is one of the indicators of how 

an enterprise can do business successfully in such a 
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turbulent market environment. Starting from this fact, 

the paper provides practical analysis of this problem, 

analyzing the key indicators of earning capacity of 

the dependent enterprises belonging to the Mixed 

Holding Power Utility of the Republic of Srpska. The 

goal of the paper is to show to what extent the 

management of these enterprises has accepted the 

demands of the global economic directions and 

adapted its business to global market changes.  

Key words: global changes, transition, market, 

market economy, dependent enterprises, 

management.  

УВОД 

Достигнути ниво процеса регионалног 

повезивања, удруживања и развоја у свијету 

убрзао је успостављање и развој процеса 

свјетске глобализације. С правом се може рећи, 

да је глобализација завршни степен интеграције 

тржишта широм свијета.  

Глобализација се одражава кроз јефтиније 

трошкове транспорта, бољу информациону 

технологију, смањење (уклањање) баријера 

између земаља, а с циљем постизања веће 

ефикасности и високог нивоа специјализације. 

Глобализација се углавном одвија кроз 

економско-привредни, политички и културни 

процес.  

Стога су основне претпоставке развоја процеса 

глобализације:   зона слободне трговине, 

царинска унија, економска унија као највиши 

степен економске сарадње,  политичка и 

културна сарадња.   

У свим релевантним свјетским институцијама 

данас је схваћена потреба за убрзаним 

процесом глобализације, уз дугорочну 

одрживост оптималног односа између богатих 

и сиромашних земаља. Глобализација 

представља свјетски процес  повезивања и 

удруживања националних економија (држава) у 

један општесвјетски систем.  

Тако су и земље Западног Балкана, као 

самосталне државе у  процесу транзиције и  

припреме за улазак у Европску унију, директно 

и индиректно укључене у глобалне свјетске 

токове.  

Глобализацијом се настоји изградити 

савремено друштво које треба да обезбиједи: 

дугорочну стабилност, сигурност, одрживост, 

развој, свјетски мир, оптимално коришћење 

природних ресурса, јединствену еколошку 

заштиту, смањење сиромаштва и сл.  

 

1. ОБИЉЕЖЈА ПРОМЈЕНА НА 

ГЛОБАЛНОМ НИВОУ 

Глобализација представља повећани ниво 

интеграције у свјетској економији који се 

заснива на пет међусобно повезаних фактора:  

(1) међународној трговини, (2) финансијским 

токовима, (3) комуникацији, (4) технолошким 

предностима у транспорту, електроници и сл., 

(5) мобилности радне снаге. Глобализација 

обухвата економске и друштвене аспекте. 

Економски аспекти глобализације су:  

1. Моћ и профит као ефекти глобализације 

(продубљивање јаза између богатих и 

сиромашних); 

2. Монополска позиција великих корпорација; 

3. Сеоба капитала према повољнијим 

условима пословања; 

4. Убрзан технолошки развој и продубљивање 

свјетске подјеле рада; 

5. Несметан проток људи, роба и капитала. 

 

Друштвени аспекти глобализације се односе на  

социјалне аспекте глобализације,  политичке 

импликације глобализације и савремену 

потрошачку културу као посљедицу процеса 

глобализације.  

Глобална економија захтијева, посебно од 

земаља у развоју и транзицији са економском 

историјом која је карактеристична по 

централистичком планирању и контроли 

економије, знатне промјене у дефинисању 

улоге државе у вођењу економске политике.  

То значи промјене у идеологији, начину 

мишљења, капацитета институција и 

организовање партнерства између јавног и 

приватног сектора. Основа ових промјена јесте 

стварање и подршка повољног окружења за 

развој и повећање конкурентних способности 

производног сектора (Стојановић, Петровић  

http://www.tf. ni.ac. rs/casopis/zbornik17/5.pdf ). 

Све земље у свијету, а посебно оне у развоју и 

транзицији, треба да буду припремљене за нови 

талас глобализације.  

Циљ ове активности није да се предвиди 

будућност са великим степеном прецизности, 

него да се економије ових земаља адекватно и 

на вријеме припреме за многобројне 

могућности и изазове,  али и за стресне 

ситуације које  глобализација собом носи. 

Реална су предвиђања, да ће глобална 

економија бити интензивно оснажена од стране 

развијених земаља до 2030. године и самим тим 

испољити  већу динамику раста у односу на 

период од 1980. до 2005. године.  
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При томе би национални доходак развијених 

земаља требао бити двоструко већи у односу на 

2005. годину.  

Графикон бр. 1. Просјечна промјена 

националног дохотка 

 

Извор: Свјетска банка 

На графикону бр. 1. су презентовани 

показатељи раста националног дохотка земаља 

са ниским и средње ниским приходима, према 

предвиђањима Свјетске банке. Просјечна 

промјена националног дохотка ових земаља 

процјењује се са 16 трилиона УСД у 2005. 

години на 22 трилиона УСД у 2030. години. 

Укупна производња глобалне економије би се 

требала повећати са 35 трилиона УСД, колика 

је била 2005. године, на 72 трилиона УСД, при 

константним тржишним цијенама. Међутим, 

поред повећања националног дохотка земаља у 

развоју предвиђа се да ће њихово процентуално 

учешће у укупној новоствореној вриједности на 

глобалном нивоу бити мање од једне четвртине 

националног дохотка развијених земаља. 

Очекивани тренд процеса глобализације 

показује да би глобалне индустрије до 2027. 

године требало да учествују са око 80% у 

стварању свјетског БДП-а. Од очекиваних 91 

хиљаде милијарди УСД свјетског БДП-а, 

остварење на глобалном нивоу би требало 

износити 73 хиљаде милијарди УСД. То 

представља увећање за 12 пута у односу на 

1997. годину. (Извор: Витић, Суботица, 2007., 

стр. 42.) 

Међународно кретање капитала је један од 

основних генератора економске глобализације. 

Ова кретања утичу на привредни раст, 

промјену привредне структуре, платни биланс, 

запосленост и привредну стабилност земаља. 

Транснационалне  компаније путем разних 

облика међународног финансирања, а 

првенствено преко страних директних 

инвестиција, врше размијештање својих 

диверзификованих производних система и 

осталих пословних функција по иностранству, 

што је достигло глобалне размјере. Стране 

директне инвестиције су данас један од главних 

механизама глобализације, јер имају далеко 

позитивнији утицај на земље у развоју и 

транзицији од улагања краткорочног и 

шпекулативног капитала. Инвеститори на овај 

начин максимално користе резне погодности 

земље домаћина, што им омогућава јачање 

сопствених конкурентских предности и 

стварање глобалног конкурентног производа. С 

правом се може рећи, да су стране директне 

инвестиције генератор економске 

глобализације. Финансирање глобалне 

економије путем страних директних 

инвестиција се континуирано повећавало током 

друге половине 20. вијека.   

Приливи страних директних инвестиција су 

посебно повећани у посљедњој деценији 

прошлог вијека, када су са 225 милијарди УСД 

годишњег просјека у периоду од 1990–1995. 

године, нарасли на 1.387 милијарди УСД у 

2000. години. У 2012. години укупни приливи 

страних директних инвестиција на глобалном 

нивоу  су износили 1.351 милијарду УСД. 

(Извор: World Investment Report, 2013.) 

2. ГЛОБАЛНЕ ПРОМЈЕНЕ И 

ПРЕМЈЕШТАЊА ТЕЖИШТА 

УПРАВЉАЊА  У ПРЕДУЗЕЋИМА 

Растућа глобализација тржишта производа и 

услуга широм свијета је најизраженији тренд 

савременог пословања. Компаније, без обзира 

на земљу поријекла, остварују све већи дио 

продаје на међународном тржишту. Значај 

међународне активности предузећа сваке 

националне економије, а посебно оних у 

развоју и транзицији, је несумњиво кључни 

фактор раста и развоја у савременим условима. 

Опште је позната чињеница, да на савременим 

тржиштима, која су изложена 

протекционистичким мјерама, традиционалне 

форме уласка постају све скупље и 

неизвјесније. Наиме, интернационализација 

међународних операција и активности изван 

националног простора нема алтернативе у 

конципирању и успостављању економских 

односа са иностранством.  

Управљање у домицилним предузећима је 

током низа година, по много чему, било 

праћено многим заблудама, негативним 

резултатима, лошом приватизацијом, 

оптерећено застарјелим приступима и 

неефикасним рјешењима. Стога, процес 

глобализације захтијева неопходне суштинске 

промјене и иновације у систему менаџмента, 

јер се на други начин не могу отклонити бројне 

слабости  менаџмента домицилних предузећа. 

Једна од слабости менаџмента, је могућност 

злоупотребе менаџера, форсирање властитих 
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циљева и интереса на рачун интереса 

предузећа, због непостојања власничке 

контроле њихових учинака.  Управљачки 

дуализам, базиран на раздвајању управљања и 

руковођења, омогућава менаџерима да 

приликом доношења погрешних одлука 

одговорност пребаце на управни одбор. Трећа 

слабост система менаџмента домицилних 

предузећа чини специфични статус директора, 

који је више функционер партије која га је 

номиновала, а све мање успјешан бизнисмен. 

Недостатак професионализма у обављању 

менаџерских функција сљедећа је слабост 

менаџера домицилних предузећа.  

Наиме, они се на овој позицији не налазе као 

професионалци, него као послушници партије 

која их је поставила. Једна од највећих 

слабости овог система менаџмента јесте 

недостатак јасне, прецизиране и уговором 

регулисане одговорности за остварене 

позитивне резултате пословања предузећа. 

Непостојање сталне и стриктне контроле и 

оцјене успјешности рада менаџера, је такође 

једна од слабости постојећег менаџмент 

система. Наиме, ни за једног менаџера се не 

прати и не мјери успјешност у раду на основу 

постављених стандарда учинака менаџера.  

Овако постављен систем домицилног 

менаџмента не даје успјешне резултате и са 

њим се не може ићи у систем тржишног 

привређивања у коме конкурентска предузећа 

воде најспособнији менаџери. Недостаци овако 

постављеног система менаџмента је могуће 

уклонити увођењем нових рјешења која треба 

извршити заједно са другим реформским 

(транзиционим) процесима који су у току. 

Приватизација представља језгро и 

најсложенији дио процеса транзиције. 

Међутим, транзиција подразумијева промјене и 

у осталим областима економског живота. Она 

подразумијева све облике реструктурисања: 

власничког, организационог, управљачког, 

тржишног и финансијског.  

Реструктурисање је данас опште присутан 

процес у развијеним тржишним економијама и 

један од услова ефикасног и ефективног 

пословања предузећа. За домицилна предузећа, 

која су кренула путем тржишног пословања,  

реструктурисање је како нужан захват, тако и 

једини начин опстанка у тржишној привреди 

базираној на власничком ризику и јакој 

тржишној конкуренцији. Процес 

реструктурисања домицилних предузећа поред 

власничке, управљачке и организационе 

трансформације захтијева и ревизију 

производних програма и циљних тржишта, као 

и промјену стратегије тржишног наступа. 

Изолованост од међународног окружења, 

тромост и неодлучност у прилагођавању 

привредног система, довели су до јазова на 

подручјима менаџмента, маркетинга, 

технологије, организације и мотивисања. 

Постојеће јазове је могуће уклонити 

укључивањем домицилних предузећа у 

међународну подјелу рада.        

3. УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ 

ЗАВИСНИХ ПРЕДУЗЕЋА МХ 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 

Опстанак предузећа на тржишту, под утицајем 

глобалних  кретања и окружења,  условљен је 

његовом способношћу да модификује своју 

понуду кроз релокацију ресурса.  

Сви напори на плану управљачког,  

организационог и финансијског 

реструктуирања неће дати жељене резултате, 

уколико нису праћени тржишним   

реструктурисањем и укључивањем предузећа у 

међународну подјелу рада. У коликој мјери је 

менаџмент домицилних предузећа прихватио 

захтјеве глобалних економских токова и своје 

пословање прилагодио глобалним тржишним 

промјенама, настојаће се објаснити анализом 

неких показатеља приносног положаја 

матичног предузећа и изабраних зависних 

предузећа МХ Електропривреде Републике 

Српске.    

Економска теорија и пословна пракса заступа 

становиште да типично предузеће треба да има 

доминантан удио пословних прихода преко 

90% у укупним приходима. Ово из разлога што 

је предузећу основна дјелатност да производи 

или да пружа услуге, па стога приходи од 

продаје производа, роба и услуга морају 

доминирати у укупном приходу.  

Пословни расходи показују оптерећеност 

пословних прихода појединим врстама расхода. 

Типично производно предузеће у структури 

пословних расхода треба да има највећи удио 

варијабилних материјалних расхода (трошкови 

материјала, трошкови горива и енергије, 

трошкови производних услуга и набавна 

вриједност робе).  

На сљедећој табели су презентовани 

показатељи односа пословних прихода и 

пословних расхода матичног предузећа МХ 

Електропривреде Републике Српске Требиње и 

два највећа зависна електродистрибутивна 

предузећа Електро-Бијељина а.д. Бијељина и 

Електрокрајина а.д. Бања Лука, из његовог 

састава: 
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Табела бр. 1. Однос пословних прихода и 

пословних расхода ( у хиљадама КМ)
53

 

Посматрајући презентоване показатеље у 

табели бр. 1., може се закључити да ни у 

матичном предузећу, као ни у зависним 

предузећима пословни приходи не покривају 

пословне расходе. Негативан салдо пословних 

прихода и пословних расхода је посебно 

изражен код матичног предузећа  уз повећање 

од 52,42% у 2012. години у односу на 2011. 

годину. У зависном предузећу Електрокрајина 

а.д. Бања Лука је ово повећање износило 

13,61%, а Електро-Бијељини а.д. Бијељина 

49,58% у 2012. години.  Релативна разлика 

пословних прихода и пословних расхода код 

сва три предузећа је доста велика. Чињеница је 

да ова разлика код сва три предузећа  послије 

пада у 2011. години, у односу на 2010. годину,  

има изражену тенденцију раста у 2012. години.  

Посматрајући презентоване показатеље у 

табели бр. 1., може се закључити да ни у 

матичном предузећу, као ни у зависним 

предузећима пословни приходи не покривају 

пословне расходе. Негативан салдо пословних 

прихода и пословних расхода је посебно 

изражен код матичног предузећа  уз повећање 

од 52,42% у 2012. години у односу на 2011. 

годину. У зависном предузећу Електрокрајина 

а.д. Бања Лука је ово повећање износило 

                                                           
53 Вриједности израчунате на основу показатеља из биланса 

успјеха наведених предузећа. 

13,61%, а Електро-Бијељини а.д. Бијељина 

49,58% у 2012. години.  Релативна разлика 

пословних прихода и пословних расхода код 

сва три предузећа је доста велика. Чињеница је 

да ова разлика код сва три предузећа  послије 

пада у 2011. години, у односу на 2010. годину,  

има изражену тенденцију раста у 2012. години.  

Табела бр. 2. упоређује учешће пословних 

прихода у категорији укупних прихода сва три 

предузећа. Видљиво је да је њихово учешће 

углавном испод 90%, а што је посебно 

изражено у 2012. години у којој се вриједности 

пословних прихода крећу од 85,6% у предузећу 

Електро Бијељина а.д. Бијељина, 86,4%  у 

матичном предузећу и 87,6%  у предузећу 

Електрокрајина а.д. Бања Лука. С друге стране 

је изражено повећање осталих прихода, који 

нису резултат редовне пословне активности. 

Ова категорија прихода је имала тенденцију 

раста у 2012. години код матичног предузећа за 

2,3% и код зависног предузећа  Електро 

Бијељина а.д. Бијељина за цијелих 8,1% у 

односу на 2011. годину. Треба истаћи, да 

финансијски приходи сва три предузећа нису 

резултат финансијских пласмана, него су 

настали по основу наплаћених камата од 

нередовних платиша (домаћинстава, установа и 

предузећа) по основу испоручене електричне 

енергије.  

               ГОДИНА  

  

  

ПРЕДУЗЕЋЕ           

          

 

2010. 

 

2011. 

 

2012. 

ППх-ПРх 

(А-Б) 

А/Б 

(%) 
РР (%) 

ППх-ПРх 

(А-Б) 

А/Б 

(%) 

РР 

( %) 

ППх-ПРх 

(А-Б) 

А/Б 

(%) 

РР 

( %) 

МХ ЕРС Требиње 6.752 101,2 1,2 (31.394) 94,6 (5,4) (47.852) 91,8 (8,2) 

Електро-Бијељина (6.327) 92,3 (7,7) (4.102) 95,1 (4,8) (6.136) 93,0 (7,0) 

Електрокрајина (15.553) 91,6 (8,4) (17.489) 91,3 (8,7) (19.870) 90,1 (9,9) 

Референтне вр. > 0,00 > 100 > 0,00 > 0,00 > 100 > 0,00 > 0,00 > 100 > 0,00 

 

Табела бр. 2. Учешће прихода (по категоријама)  у укупним приходима (%) 

         ГОДИНА  

  

                     

ПРЕДУЗЕЋЕ      

 

2010.  

 

2011. 

 

2012. 

ППх 

(%) 

ФПх 

(%) 

ОПх 

(%) 

ППх 

(%) 

ФПх 

(%) 

ОПх 

(%) 

ППх 

(%) 

ФПх 

(%) 

ОПх 

(%) 

МХ ЕРС Требиње 90,8 5,1 4,1 88,5 5,2 6,3 86,4 5,0 8,6 

Електро-Бијељина 85,9 3,0 11,1 91,7 5,0 3,3 85,6 3,0 11,4 

Електрокрајина 89,5 8,1 2,4 87,7 6,1 6,2 87,6 6,8 5,6 
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Пословни расходи учествују у структури 

укупних расхода са преко 90% код свих 

посматраних предузећа, како је приказано у 

табели бр. 3. Електрокрајина а.д. Бања Лука 

има највеће учешће пословних расхода у 

структури укупних расхода чије се вриједности 

крећу од 98,3% у 2010. години до 97,6% у 2012. 

години. У матичном предузећу висина 

пословних расхода у структури укупних 

расхода се креће у просјеку од 95%. Пословни 

расходи предузећа Електро Бијељина а.д. 

Бијељина су износили од 93,7% у 2010. години 

до 92,3% у 2012. години. Ниске вриједности 

финансијских расхода у структури укупних 

расхода сва три изабрана предузећа указује на 

чињеницу, да ова предузећа нису оптерећена 

крадитним задужењима и да у њиховој 

структури извора средстава доминира властити 

капитал. 

Треба истаћи, да је немогућност покрића 

пословних расхода пословним приходима  

наведених предузећа условила и „негативне“ 

вриједности фактора пословног, финансијског 

и укупног ризика.  

У табели бр. 4. су исказане вриједности 

фактора пословног, финансијског и укупног 

ризика зависних електродистрибутивних 

предузећа из састава МХ ЕП Републике 

Српске.  С обзиром да су оба зависна предузећа 

имала негативну разлику пословних прихода и 

пословних расхода, то је и  фактор пословног 

ризика ових предузећа имао  „негативне“ 

вриједности, јер ни у једној од пословних 

година маржом покрића није било могуће 

покрити фиксне и претежно фиксне расходе. 

Негативан фактор пословног ризика значи, да 

свако повећање марже покрића доводи до 

смањења негативног пословног резултата. Тако 

би код предузећа Електро Бијељина а.д. 

Бијељина повећање марже покрића у 2012. 

години за 1% довело до смањења негативног 

пословног резултата за 4,85%. Насупрот њему, 

повећање марже покрића у 2012. години за 1% 

би довело до смањења негативног пословног 

резултата за свега 0,82% код предузећа 

Електрокрајина а.д. Бања Лука.  

Фактор финансијског ризика  има 

„негативну“ вриједност у свакој пословној 

години код  оба зависна предузећа, јер из 

пословног резултата (који је такође негативан) 

ни у једној од пословних година  није било 

могуће покрити расходе камата. Овај фактор 

значи, да би смањење негативног пословног 

резултата за 1% условило смањење негативног 

бруто финансијског резултата за 0,98%, код 

предузећа Електро Бијељина а.д. Бијељина у 

2012. години.  

Фактор укупног ризика, такође, има 

„негативан“ предзнак, због исказаног 

негативног пословног и бруто финансијског 

резултата. Овај фактор показује колико пута се 

брже мијења бруто финансијски резултат при 

свакој промјени марже покрића. Примјера 

ради, ако фактор укупног ризика у 2012. 

години износи 0,78 код предузећа 

Електрокрајина а.д. Бања Лука  и ако се при 

томе маржа покрића повећа  за 10%, негативан 

бруто финансијски резултат би се смањио за 

Табела бр. 3. Учешће расхода (по категоријама)  у укупним расходима (%) 

         ГОДИНА  

  

                     

ПРЕДУЗЕЋЕ      

 

2010.  

 

2011. 

 

2012. 

ПРх 

(%) 

ФРх 

(%) 

ОРх 

(%) 

ПРх 

(%) 

ФРх 

(%) 

ОРх 

(%) 

ПРх 

(%) 

ФРх 

(%) 

ОРх 

(%) 

МХ ЕРС Требиње 95,2 1,2 3,6 95,4 0,9 3,6 95,8 1,1 3,1 

Електро-Бијељина 93,7 0,2 6,1 96,5 0,2 3,3 92,3 0,1 7,6 

Електрокрајина 98,3 0,3 1,4 96,5 0,4 3,1 97,6 0,5 1,9 

 

Табела бр. 4. Ризици остварења финансијског резултата 

         ГОДИНА  

  

                     

ПРЕДУЗЕЋЕ      

 

2010.  

 

2011. 

 

2012. 

ПР ФР УР ПР ФР УР ПР ФР УР 

Електро-Бијељина (5,27) (0,98) (5,17) (7,32) (0,97) (7,10) (4,85) (0,98) (4,75) 

Електрокрајина (0,84) (0,96) (0,81) (0,65) (0,95) (0,62) (0,82 ) (0,94 ) (0,77) 
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7,7%. Важи и обрнуто правило, при смањењу 

марже покрића за 10% у 2012. години, 

негативан бруто финансијски резултат би се 

повећао за 47,5% код предузећа Електро 

Бијељина а.д. Бијељина.  

На основу показатеља презентованих  у табели 

бр. 4., видљиво је да предузеће Електрокрајина 

а.д. Бања Лука има веоме ниске факторе 

пословног, финансијског и укупног ризика у 

односу на друго зависно предузеће. 

„Негативне“ вриједности фактора пословног 

добитка (мање од 1)  указују на чињеницу да 

предузеће Електрокрајина а.д. Бања Лука има 

изразито високе варијабилне трошкове 

(84,46%) и трошкове амортизације (12,61%) у 

структури пословних расхода. Ниске 

вриједности ових фактора би биле пожељне да 

је предузеће исказало позитиван пословни 

резултат, посебно када су у питању фактори 

финансијског и укупног ризика.  

4. ЗАКЉУЧАК 

Резултат пословних активности МХ 

Електропривреде РС, као и осталих зависних 

предузећа из сасатва МХ је негативан. То 

значи, да су код свих предузећа пословни 

приходи мањи од пословних расхода. Међутим, 

захваљујући високим износима финансијских 

прихода  и осталих прихода, сва три изабрана 

предузећа су у посматраном временском 

периоду пословала позитивно са оствареним 

нето добитком. Овакав финансијски резултат 

захтијева одговор на питање: да ли је то 

резултат добро постављеног  менаџмента 

матичног и зависних предузећа и у коликој 

мјери се менаџмент ових предузећа прилагодио 

глобалним тржишним промјенама у условима 

тржишног окружења? Знајући да су глобалне 

тржишне промјене довеле до пораста 

комплексности система управљања и 

иницирале потребу за усавршавањем система 

пословног управљања, уз извјесније 

разматрање екстерних и интерних услова 

неопходно је било подизати ефикасност 

менаџмента на виши ниво. Међутим, за 

подизање ефикасности менаџмента на виши 

ниво потребна је консеквентна промјена начина 

мишљења и образаца понашања што се није 

десило у наведеним предузећима која имају 

монополистички положај на тржишту 

Републике Српске. То се потврђује 

нерационалним економисањем пословним 

расходима од стране менаџмента у одабраним 

предузећима у датом периоду, што је довело до 

остварења негативног резултата из пословних 

активности. Такође, менаџмент није управљање 

примарно темељио на инвентивности и 

иноваторству ради изналажења адекватних 

рационалних концепата управљања, којима се 

решавају конкретни проблеми интерног и 

екстерног прилагођавања наведених предузећа 

глобалним тржишним промјенама.  
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Apstrakt: Adekvatno upravljanje ljudskim 

resursima nužno je u svakom preduzeću koje želi 

da bude uspješno i konkurentno i čija je namjera 

dugoročan opstanak na tržištu. Jedan od najvećih 

problema upravljanja ljudskim resursima 

današnjice jeste u konstantnoj promjenjivosti 

okruženja preduzeća. U takvim uslovima, 

praćenim visokim stepenom potražnje za novinama 

preduzeća, neophodno je upravljanje ljudskim 

resursima prilagoditi izmijenjenim okolnostima. U 

tu svrhu, sprovedeno je istraživanje pristupa u 

upravljanju ljudskim resursima sa aspekta 

inovativnih aktivnosti u preduzećima u BiH, kao 

zemlji u tranzicionom periodu. Dobijeni rezultati 

istraživanja ukazali su na nisku povezanost 

upravljačkog kadra i zaposlenih u preduzećima u 

BiH, što za rezultat ima nizak nivo inovativnih 

aktivnosti, odnosno novina u preduzećima. Na 

osnovu identifikovanih prepreka u upravljanju 

ljudskim resursima date su i preporuke za jačanje 

interakcije upravljačkog kadra i zaposlenih u 

funkciji jačanja inovativnih aktivnosti preduzeća. 

Ključne riječi: ljudski resursi, novine, upravljanje, 

preduzeća, tranzicija.  

 

Abstract: Adequate human resource management 

is necessary in every enterprise which tries to be 

successful and competitive and which strives to 

survive on the market in a long term. One of the 

biggest problems of human resource management 

today is a constant change of enterprise 

environment, Under those conditions, followed by 

the high level of demand on enterprise 

innovations, it is necessary to adjust the human 

resource management to the changed 

circumstances. There had also been a research 

carried out on human resource management from 

the aspect of innovative activities in enterprises in 

Bosnia and Herzegovina as a country in transition. 

The results have pointed out a weak connection 

between managing staff and employees in the 

enterprises in Bosnia and Herzegovina and, as a 

consequence, a low level of innovative activities 

and innovations in enterprises in Bosnia and 

Herzegovina. Based on the identified obstacles in 

human resource management, the suggestions 

have been made regarding interaction between 

managing staff and employees with an aim of 

strengthening the enterprise innovative activities. 

Keywords: Human resource, innovations, 

managing, enterprise, transition. 
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Uvod 

Nekadašnji tradicionalni način poslovanja 

preduzeća podrazumijevao je duže vremenske 

periode „mira i spokoja“, te kraće periode 

promjena u okruženju na koje je upravljački kadar 

preduzeća trebao adekvatno reagovati da bi 

sačuvao poziciju preduzeća na tržištu. Danas su 

preduzeća okružena svakodnevnim promjenama 

koje nastaju isuviše brzo da bi se upravljački kadar 

preduzeća mogao prepustiti „miru i spokoju“ 

poslovanja. Svako preduzeća koje promjene 

posmatra kao povremene poremećaje u stabilnom 

poslovnom okruženju, izloženo je velikom riziku 

svoje pozicioniranosti na tržištu. Stoga upravljački 

kadar preduzeća mora biti spreman da adekvatno 

rukovodi u neizvjesnom i promjenjivom 

poslovnom okruženju u kojem sve više dominiraju 

inovativne aktivnosti. Samo preduzimanjem 

inovativnih aktivnosti kroz efikasno upravljanje 

zaposlenim, koje će uspješno integrisati 

strategijske ciljeve preduzeća sa individualnim 

potrebama zaposlenih, preduzeće može očekivati 

uspjeh u globalnom i konstantno promjenjivom 

konkurentskom okruženju (Đorđević, & Pavić, 

2011). U savremenom poslovnom okruženju, 

upravljački kadar nastoji da jasnije odredi, a zatim 

da se i usredsrijedi na faktore koji utiču na uspjeh 

preduzeća. Faktor koji, u navedenom smislu, 

zaslužuje najviše pažnje svakako jesu zaposleni u 

preduzeću i njihova interakcija sa upravljačkim 

kadrom. Nova uloga upravljačkog kadra mora biti 

interakcija sa zaposlenim kako bi se „pomoglo“ 

preduzeću da oslobodi cjelokupan potencijal za 

inovativne aktivnosti (Skarzinski, & Gibson, 

2009). Osnovni, ujedno i najteži, zadatak koji se 

postavlja pred upravljački kadar preduzeća 

današnjice jeste kako postati stabilno preduzeće 

koje je sposobno da kreira promjene, da pridobije i 

motiviše zaposlene, te da bude inovativno. Iz toga 

proizilazi i cilj rada koji se odnosi na sagledavanje 

upravljanja zaposlenim u funkciji razvoja 

inovativnih aktivnosti. 

1. Pregled literature 

Preduzeća u kojima ljudi rade konstantno se 

mijenjaju, razvijaju i napreduju, uspostavljajući 

nove trendove i probleme koji iziskuju rješavanje 

istih. Napredak i nastale promjene do kojih je 

došlo zahvaljujući naučnotehničkoj i tehnološkoj 

revoluciji uticale su i na koncept i strukturu 

tradicionalnog preduzeća uspostavljajući nove 

trendove u poslovanju. Novi trendovi i novonastale 

okolnosti podjednako utiču i na upravljački kadar i 

na zaposlene u preduzeću. Takvim trendovima i 

okolnostima podrazumijevaju se i inovativne 

aktivnosti, koje se neprestano potražuju, te pred 

upravljački kadar postavljaju izazove u upravljanju 

zaposlenima (Torrington, Hall, & Taylor, 2004). Iz 

toga je moguće definisati tri vrste izazova koji se 

prema istim autorima postavljaju pred upravljački 

kadar, koji su posljedica navedenog napretka, a to 

su: 

1. način na koji upravljački kadar obavlja 

svoj posao: 

2. opšte promjene u preduzeću; 

3. potrebe za iznalaženjem novih načini 

upravljanja zaposlenim. 

 

Inovativne aktivnosti, te njihovo pospješivanje,  

moguće je unaprijediti prilagođavanjem i 

kreiranjem odgovarajućeg internog okruženja koje 

prvenstveno obuhvata organizacionu strukturu, 

kulturu i način rukovođenja, te njegovu interakciju 

sa zaposlenim u preduzeću. Upravljanje 

zaposlenim predstavlja jednu od najznačajnih 

oblasti kvalitetnog upravljanja preduzećem. 

Pravilno upravljanje zaposlenim nužno je u 

svakom preduzeću koje teži da bude inovativno 

aktivno, a samim tim i uspješno i konkurentno. 

Rezultati studije (Ma Prieto, & Pérez-Santana, 

2014) ukazuju da je pobolјšanje prakse zaposlenih  

pozitivno povezano sa inovativnim radom i 

aktivnostima, uz interakciju dvije „radne sredine“ - 

upravlјanja i saradnicima, odnosno zaposlenima. 

Osnovu upravljanja zaposlenima mora 

predstavljati upravljanje fokusirano na razvoj 

inovativnih aktivnosti, jer samo upravljanje koje 

stimuliše inovativne aktivnosti, omogućava 

opstanak i konkurentnost preduzeća (Ogawa, 

2001).  

I prema Tajdu i Besantu (Tidd, & Bessant, 2009) 

posebna pažnja se treba pokloniti donošenju 

odluka o resursima, njihovom korišćenju i 

koordinaciji. Prema navedenim profesorima uspjeh 

u upravljanju inovativnim aktivnostima zavisi od 

dva ključna elementa:  

1. tehničkih resursa (zaposleni, oprema, 

znanje, finansijska sredstva i sl.);   

2. sposobnosti preduzeća da upravlja njima. 

 

Mnoga istraživanja otkrila su da se, iako su 

postojali tehnološki problemi, najveći broj 

neuspjeha u poslovanju javlja uslijed slabosti u 

upravljanju inovativnim aktivnostima. Sa druge 

strane, određeni autori (Grinberg, & Baron, 1998) 

poseban značaj daju i stavovima zaposlenih prema 

radu i prema upravljačkom kadru. Ističu da stavovi 

imaju tri komponente: šta zaposleni osjećaju, u šta 

vjeruju i kako su predisponirani da djeluju. Prema 

Adižesu (Adižes, 2008) savršenstvo upravljačkog 

kadra u preduzeću biće postignuto kad zaposleni 

dobro komuniciraju, uzajamno se poštuju i imaju 

povjerenja jedan u drugog, tako da su njihove veze 

i sinergetične i simbiotične, što sve zajedno 
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ukazuje na značaj interakcije upravljačkog kadra i 

zaposlenih u funkciji jačanja inovativnih 

aktivnosti. Kako bi se uticalo na ponašanje 

zaposlenih, a samim tim i promovisanje cilјeva 

preduzeća, preduzeće mora razviti skup interno 

konzistentne prakse upravlјanja zaposlenima. 

Međutim, ono što je još uvijek neriješeno jeste 

koje prakse upravljanja zaposlenima treba da budu 

uklјučene u taj skup (Jiménez-Jiménez, & Sanz-

Valle, 2005). 

Istraživanje date problematike u preduzećima u 

Bosni i Hercegovini (BiH), odnosno povezanost 

upravljačkog kadra i zaposlenih sa uticajem na 

inovativne aktivnosti, i nije bila predmet nekih 

dubljih analiza i istraživanja. Međutim, određena 

istraživanja (E. Hatunić, H. Kuč, E. Hatunić, 

Mešić, & A. Kuč, 2011) ukazuju da u preduzećima 

u BiH odnos prema zaposlenim nije zasnovan na 

uzajamnom poštovanju i uzajamnom povjerenju, 

što svakako ne može pozitivno da se odrazi na 

inovativne aktivnosti. Naslijeđena autoritarna 

hijerarhija je proizvela birokratiju koja je 

nametnula disciplinu, marljivost i poslušnost a 

potisnula strast, kreativnost, preduzetništvo, pa i 

znanje, tako da su rijetka preduzeća u kojima vlada 

zajedništvo i koja daju više slobode svojim 

zaposlenim.  

U odnosu na takve birokratizovane i trome 

poslovne sisteme, presudan značaj za razvijanje 

nove poslovne prakse i transformaciju u sistem 

sposoban da se reorganizuje i revitalizuje mora 

imati stalni razvoj inovativnosti i podsticanja 

preduzetničkih poduhvata (Vukmirović, Šimunđa, 

Kovačević, & Bera, 2005), dok primami zadatak 

upravljačkog kadra mora biti poboljšavanje 

usklađenosti između zaposlenih i poslova (Šehić, 

2002). Svakako se ne smije zanemariti ni činjenica 

da postoji veoma jak otpor vlasnika procesu koji je 

već inkorporiran u način poslovanja najvećeg 

dijela uspješnih preduzeća. Kao posljedica tih 

otpora prisutna je situaciju da znatan broj 

preduzeća, pogotovo malih, a u određenom broju i 

srednjih, ima zastoj u svom razvoju (M. Jovičić, & 

A. Jovićić, 2010). Praksa vlasnika kapitala u 

preduzećima u BiH jesu očekivanja iskazana u 

rastu vrijednosti akcija i dividendi, te se ne obaziru 

pretjerano na očekivanja zaposlenih i angažman 

ljudskih resursa (Šunje, 2002). 

2. Metod istraživanja 

Sagledavanjem određenih istraživanja u oblasti  

upravljanja zaposlenima i inovativnih postulata 

naredna faza istraživanja odnosi se na utvrđivanje 

prakse upravljana zaposlenim u preduzećima u 

BiH, te uticajem te prakse na inovativne aktivnosti. 

Sa tim u vezi postavljena je i hipoteza koja glasi: 

Interakcija upravljačkog kadra i zaposlenih 

pozitivno utiče na razvoj inovativnih aktivnosti u 

preduzeću. 

Za ispitivanje hipoteze korišćen je set stavova koji 

će mjeriti inovativne aktivnosti kao zavisnu 

varijablu, te set stavova koji ukazuju na interakciju 

upravljačkog kadra i zaposlenih, a koji 

predstavljaju nezavisne varijable. Set stavova koji 

čine inovativne aktivnosti jesu:  

 preduzeće je načinilo promjene u toku 

posljednje tri godine koje su potpuna 

novina za preduzeće;  

 preduzeće je u posljednje tri godine imalo 

razvojne projekte;  

 većinu razvojnih aktivnosti preduzeće 

može samostalno da sprovede;  

 preduzeće uspijeva da prati promjene u 

spoljašnjem okruženju. 

 

Interakcija upravljačkog kadra i zaposlenih, 

odnosno nezavisne varijable (prediktori) jesu 

sljedeći stavovi: 

 kada treba sprovesti neku promjenu 

većina zaposlenih reaguje pozitivno; 

 zaposleni su uvijek motivisani da uče 

tokom treninga;  

 zaposleni su svjesni značaja razvoja 

inovativnih aktivnosti u preduzeću; 

 kontinuirano učenje je visok poslovni 

prioritet u ovom preduzeću. 

 

Za potrebe analize uticaja stavova u vezi 

upravljanja ljudskim resursima na inovativne 

aktivnosti preduzeća korišćeni su određeni podaci 

iz anketnog upitnika „Određivanje nivoa 

inovationih aktivnosti preduzeća i reakcija 

zaposlenih na promjene” (Zupur, 2013) koji je bio 

namijenjen za upravljački kadar preduzeća. Za 

stavove iz upitnika, koji su ispitanicima bili na 

raspolaganju, ponuđena je Likertova skala. 

Konstruisane Likertove skale imale su 5 

ponuđenih odgovora o kojima su se izjašnjavali 

ispitanici. Ponuđeni odgovori su glasili: (1) Ne, (2) 

Vrlo malim dijelom je tako, (3) Djelimično je tako, 

(4) Većim dijelom je tačno i (5) Da, potpuno je 

tačno. Veličina konačnog uzorka bila je 100 

preduzeća, od toga 69 malih i srednjih (MSP), te 

31 veliko preduzeće iz svih dijelova BiH. Za 

sagledavanje veze upotrijebljena je metoda 

višestruke regresione analize kako bi se pokazalo 

da li i na koji način interakcija upravljačkog kadra 

i zaposlenih utiče na razvoj inovativnih aktivnosti 

u preduzeću. Stavovi ispitanika koji su preuzeti iz 

spomenutog anketnog upitnika analizirani su i 

dodatnim statističkim metodama. Kao prvo, 

testirana je pouzdanost primijenjene mjerne skale 

putem Kronbah alfa koeficijenta (Cronbach's 
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Alpha), te su korišćene i različite metode 

deskriptivne statistike poput srednjih vrijednosti i 

distribucije frekvencija. Za analizu podataka 

korišćen je „IBM SPSS Statistics 21“ softver. 

3. Rezultati istraživanja 

Ispitivanje hipoteze zahtijevalo je formiranje 

zavisne varijable od izabranih stavova ispitanika. 

Ispitivanje hipoteze zahtijevalo je formiranje 

zavisne varijable od izabranih stavova ispitanika. 

Izabrani stavovi rekodovani su nakon čega je 

izvršeno testiranje homogenosti stavova za 

uspostavljanje skale, koja se može smatrati 

pouzdanom ukoliko je vrijednost Kronbah alfa 

koeficijenta veća od 0,7 (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Uticaj tvrdnji na Kronbah alfa koeficijent za skalu inovativne aktivnosti 

Mjerna skala stavova  α 

Preduzeće je načinilo promjene u toku posljednje tri godine koje su potpuna novina za 

preduzeće 
,788 

Preduzeće je u posljednje tri godine imalo razvojne projekte ,745 

Većinu razvojnih aktivnosti preduzeće može samostalno da sprovede ,690 

Preduzeće uspijeva da prati promjene u spoljašnjem okruženju ,748 

 ,795 

Izvor: Istraživanje autora 

 

Nakon što je utvrđena homogenost izabranih 

stavova (α = ,795) izvršeno je sabiranje stavova 

kako bi se napravila jedinstvena skala koja mjeri 

inovativne aktivnosti. Određenim matematičkim 

metodama i ponovnim rekodovanjem sabranih 

stavova formirana je skala (zavisna varijabla) koja 

mjeri inovativne aktivnosti.  

Uticaj nezavisnih na zavisnu varijablu ispitan je 

višestrukom regresionom analizom. Prva dobijena 

tabela (Tabela 2) prikazuje šta je sve korišćeno za 

model, te je ona informativnog karaktera. U 

regresioni model uključene su sve nezavisne 

promjenjive, metod „Enter“.  

 

Tabela 2. Variables Entered/Removed 

Variables Entered/Removeda 

Mod

el 
Variables Entered 

Variables 

Removed 
Method 

1 

Kada treba sprovesti neku promjenu većina zaposlenih reaguje pozitivno; 

zaposleni su uvijek motivisani da uče tokom treninga; zaposleni su svjesni 

značaja razvoja inovativnih aktivnosti u preduzeću; kontinuirano učenje je visok 

poslovni prioritet u ovom preduzeću.b 

 Enter 

a. Dependent Variable: Inovativne aktivnosti, b. All requested variables entered 

 

Iz Tabele 2 može se uočiti da su četiri 

nezavisne varijable predstavljene kao 

interakcija upravljačkog kadra i zaposlenih, 

dok druga četiri stava formiraju zavisnu 

varijablu - inovativne aktivnosti. Rezultati 

višestruke regresione analize prikazani su u 

Tabeli 3. Dobijeni rezultati ukazuje na 

postojanje korelacije (R), te koliko je 

varijanse (R Square) objašnjeno u varijabli 

inovativne aktivnosti, pomoću nezavisnih. 

 

Tabela 3. Model summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,736a ,542 ,532 ,75081 

a. Predictors: (Constant). 
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Koeficijent linearne korelacije R, koji predstavlja 

povezanost između zavisne i nezavisnih varijabli, 

iznosi R = 0,736. To ukazuje da postoji značajna 

linearna povezanost između inovativnih aktivnosti 

i seta nezavisnih varijabli, koji pokazuju 

interakciju upravljačkog kadra i zaposlenih. 

Koeficijent determinacije R
2
 predstavlja dio 

varijanse zavisne varijable objašnjen ocijenjenim 

višestrukim linearnim regresionim modelom. 

Njegova vrijednost je R
2
 = 0,542 što ukazuje da je 

54% varijanse zavisne promjenjive, odnosno 

inovativnih aktivnosti, posljedica interakcije 

upravljačkog kadra i zaposlenih. 

 

Tabela 4. Coefficients 

Coefficientsa 

Model 

Unstandard. 

Coefficients 

Standard. 

Coeffici. 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 1,357 ,195  6,959 ,000 

Kada treba sprovesti neku promjenu većina zaposlenih 

reaguje pozitivno 
,419 0,71 ,579 5,939 ,000 

Zaposleni su uvijek motivisani da uče tokom treninga ,305 ,079 ,236 3,238 ,019 

Zaposleni su svjesni značaja razvoja inovativnih 

aktivnosti u preduzeću 
,028 ,103 ,034 ,273 ,786 

Kontinuirano učenje je visok poslovni prioritet u 

ovom preduzeću 
,050 ,100 ,061 ,501 ,617 

a. Dependent Variable: Inovativne aktivnosti 

Iz prethodne tabele (Tabela 4) može se zaključiti 

da dvije od četiri nezavisne varijable statistički 

značajno utiču na vrijednost zavisne varijable 

inovativne aktivnosti, uz nivo rizika od 5%. 

Naime, promjena zavisne varijable inovativne 

aktivnosti uzrokovana je promjenom vrijednosti 

nezavisnih varijabli, odnosno da je veza 

posmatranih varijabli statistički značajna jer je p < 

0.05. U ovom slučaju najveći uticaj na inovativne 

aktivnosti ima pozitivna reakcija zaposlenih na 

promjene (B = 0,579), te motivisanost zaposlenih 

da uče (B = 0,236). Za treću i četvrtu varijablu p 

vrijednost je veća od 0,05 i to znači da uticaj ovih 

varijabli nije statistički značajan. Pošto je 

korelacija pozitivna, može se konstatovati da se 

povećavanjem pozitivnih reakcija na promjene i 

povećavanjem motivisanosti, povećava i broj 

inovativnih aktivnosti u preduzeću.   

Analizirajući odgovore ispitanika (upravljačkog 

kadra) zapaženo je da su pozitivne reakcije 

zaposlenih na promjene, motivisanost, učenje i 

svijest o značaju razvoja inovativnih aktivnosti 

prisutnije u preduzećima koja su inovativno 

aktivna. To ukazuje, prije svega, na dobru 

interakciju upravljačkog kadra i zaposlenih, što za 

rezultat ima inovativnost u preduzećima, odnosno 

uvođenje novina u preduzeće. Broj novina koje su 

preduzeća uvela u posljednje tri godine prikazan je 

na Slici 1 (Zupur, 2013). 

 

 

Slika 1. Novine preduzeća 
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Kao što se vidi iz prethodne slike, u posljednje tri 

godine MSP i velika preduzeća uvela su ukupno 

52 novine koje su potpuna novina za preduzeće. 

Od toga su 34 novine već bile korišćene od strane 

drugih preduzeća, a 18 novina su potpune novine u 

grani preduzeća. Takođe, utvrđeno je da su 

određena preduzeća uvela više novina, tako da je 

broj preduzeća koja su uvela neku od novina 41 

(34 MSP i 7 velika preduzeća), dok 59 preduzeća 

nije imalo nikakvih novina u posljednje tri godine. 

Generalno posmatrano, dobijeni rezultati 

istraživanja ukazali su da je broj preduzeća koja su 

inovativno aktivna mnogo manji, te se može 

konstatovati da je u većini preduzeća u BiH 

interakcija upravljačkog kadra i zaposlenih na 

niskom nivou, što se odražava na inovativnost 

preduzeća.  

4. Diskusija 

Rezultati empirijskog istraživanja se u velikoj 

mjeri podudaraju sa mišljenjima i stavovima iz 

teorijskog dijela istraživanja. Višestrukom 

regresionom analizom utvrđeno je da interakcija 

upravljačkog kadra i zaposlenih pozitivno utiče 

na razvoj inovativnih aktivnosti u preduzeću, 

čime je potvrđena hipoteza istraživanja, a što je 

u skladu i sa stavovima i istraživanjima drugih 

autora koji su se bavili datom problematikom. 

Sa druge strane, ovo istraživanje upućuje i na 

stavove i zaključke o negativnoj reakciji 

zaposlenih na promjene, slaboj motivaciji za 

rad, nedovoljno razvijenoj svijesti o značaju 

inovativnih aktivnosti, te o saznanju da 

kontinuirano učenje nije visok prioritet u većini 

preduzeća u BiH, što sve zajedno ukazuje na 

slabu interakciju upravljačkog kadra i 

zaposlenih. Jedan od osnovnih razloga postojeće 

prakse upravljačkog kadra u odnosu sa 

zaposlenima u preduzećima u BiH jesu njegovi 

temelji koji su naslijeđe socijalističkog uređenja, 

ali i ratnih i poslijeratnih dešavanja. Upravljanju 

se nije poklanjala gotovo nikakva pažnja, u 

smislu prilagođavanja upravljanja zasnovanog 

na drugačijim načelima. Još je poraznija 

činjenica da sadašnji pristup upravljanja nema 

mnogo neistomišljenika, jer su isti utvrdili svoj 

položaj koji nije stečen na osnovu vještine, 

znanja i uticaja. U preduzećima sa takvim 

upravljačkim kadrom i odnosom prema 

zaposlenima ne može u prvi plan doći strast, 

kreativnost, preduzetništvo, pa i znanje, tako da 

su rijetka preduzeća u kojima vlada zajedništvo i 

koja daju više slobode svojim zaposlenim, što se 

uočava i po broju preduzeća koja se inovativno 

aktivna. Takav upravljački kadar bi se morao 

zamijeniti sa ljudima koji imaju sposobnosti 

većih vrijednosti. U tom smislu znanju, ideji, 

motivisanju zaposlenih, učenju i inovativnim 

aktivnostima trebalo bi širom otvarati vrata, a 

glavni uslov za to je postepena demokratizacija 

upravljanja. U preduzećima treba birati 

najkreativnije ljude koji imaju povjerenje 

zaposlenih, a ne nekompetentne koji guše bilo 

kakvu kreativnu aktivnost i zamisao. Nužna je 

promjena nivoa svijesti, kako bi se mogle 

iskorijeniti slabosti izazvane nefunkcionalnim 

djelovanjem upravljačkog kadra. U savremenim 

svjetskim ekonomijama i preduzećima koja 

egzistiraju u njima promjene se fokusiraju na 

obrtanje smjera upravljanja, koje za rezultat 

imaju manje šefova - više vođa. Promjena 

smjera upravljanja je ključna promjena koja 

podrazumijeva upravljanje u preduzećima 

odozdo prema gore. Sa promjenom smjera 

upravljanja dolazi do izražaja sloboda, 

zajednice, interakcije upravljačkog kadra i 

zaposlenih, upravo onog što nedostaje u 

preduzećima u BiH. 

ZAKLJUČAK 

Upravljanje zaposlenima, koji predstavljaju 

najznačajniji resurs preduzeća, vrlo je 

kompleksan i višedimenzionalan proces. Proces 

tranzicije u kome se BiH nalazi, te uključivanje 

u savremene integracione procese, iziskuju 

drugačiji pristup upravljanju zaposlenima u 

preduzeću, na što su ukazali i rezultati 

istraživanja. Zaključci do kojih se došlo 

istraživanjima u ovom radu ukazuju na činjenicu 

da je način upravljanja, odnosno interakcija 

upravljačkog kadra i zaposlenih, na jako niskom 

nivou u preduzećima u BiH, a koja, prema 

rezultatima istraživanja, pozitivno utiče na 

razvoj inovativnih aktivnosti. Da bi se pospješile 

inovativne aktivnosti, koje su jedine garant 

uspjeha u uslovima sveopšte globalizacije, 

potrebno je i pospješiti interakciju upravljačkog 

kadra i zaposlenih u preduzeću. Tradicionalni 

modeli upravljanja zaposlenima u preduzećima 

u BiH moraju ustupiti mjesto fleksibilnijim, 

praktičnijim i humanijim formama upravljanja. 

Ključ uspjeha je u postepenoj demokratizaciji 

nedjelotvornog načina upravljanja sa ciljem 

jačanja interakcije i uključivanja zaposlenih u 

aktivnosti čiji bi rezultat bio inovativnost, a 

samim tim i konkurentnost preduzeća. 
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Apstrakt: Sadašnja realnost je potvrdila staru izreku da 

ekonomisti znaju cenu svačega, a  vrednost ničega iz 

prostog razloga, kako veli Krugman, što proučavaju 

samo kretanje novca, proizvodnje i potrošnje. Kriza, po 

pravilu, nanosi veliku štetu na kratak rok i ostavlja teške 

posledice na dugi rok, jer gotovo trajno snižava  stopu 

rasta i zaposlenost. A dugotrajna nezaposlenost 

destruktivno deluje, kao što i niske poslovne investicije 

trajno podrivaju ekonomsku budućnost. 

Niska potrošnja, po pravilu, donosi nisku zaposlenost, 

„zato što ono što ne može da se proda neće se ni 

proizvoditi, pa pošto nema potrebe za radnicima u 

proizvodnji oni neće ni biti zaposleni“. Doštampavanje 

kupona jeste stari „dobri“ način koji privredu izvlači iz 

recesije. Tako je i sada u SAD: kada ekonomija 

posustane, Federalne rezerve pokreću mašinu za 

štampanje i otvaranju proces smanjivanja kamatne stope  

(skoro do nule). Nažalost, ispostavilo se da ni nulta 

stopa nije dovoljno niska, zbog prevelike štete koju je 

izazvalo pucanje stambenog balona. Privatna potrošnja 

je ostala slaba, stambena izgradnja se nimalo ne 

popravlja, poslovne investicije su male, nezaposlenost je 

ostala na katastrofalno visokom nivou. „I to je ta zamka 

likvidnosti: u nju se upada kada nula nije dovoljno 

niska, kada Federalne rezerve toliko prezasite privredu 

likvidnošću da ništa ne košta zadržati dodatni novac, a 

ukupna potrošnja ostaje preniska“. Gotovo isti scenario 

desio se i u globalnoj ekonomiji: kada su svi odjednom 

odlučili da su dugovi previsoki, dužnici su primorani da 

troše manje, ali kreditori nisu bili voljni da troše više - i 

rezultat je depresija. 

Ključne reči: kriza, zaposlenost, intervencionizam, rast, 

investicije, konkurentnost, neoliberalizam, depresije, 

recesija. 

Abstract: The current reality is confirmed the old adage 

that economists know the price everything, and the value 

of nothing simply because, as Krugman says, that study 

only the movement of money , production and 

consumption. The crisis, as a rule, very damaging in the 

short term, leaving serious consequences in the long run  

because almost permanently lower rate of growth and 

employment . A long-term unemployment destructive 

acts , such as low business investment and permanently 

undermine economic future. 

Low power, as a rule, brings low employment, " because 

what can not be sold will neither produce, and since 

there is no need for workers in production they will not 

be employed." Additional printing coupons is the old 

"good " way to pull the economy out of recession . So it 

is now in the United States: when the economy falters, 

the Fed launch of printing and opening process of 

reducing interest rates ( almost zero ). Unfortunately, it 

turned out that even a zero rate is not low enough , due 

to excessive damage caused by the firing of housing 

balloon. Private consumption remained weak, housing is 

not improving at all , small business investment , 

unemployment remained at a high level disastrous. "This 

is the liquidity trap in it when it falls zero is not low 

enough , when the Federal Reserve is so supersaturated 

economy liquidity that does not cost anything to keep the 

extra money , and the total consumption remains too low 

." Almost the same scenario occurred in the global 

economy : when all of a sudden decided that the debts 

are high, borrowers are forced to spend less , but 

lenders are not willing to spend more - and the result is 

depression . 

Keywords: crisis, employment, interventionism, growth, 

investment, competition, neoliberalism, depression , 

recession. 

1. Makroekonomski menadžment i 

globalna kriza 

Odabrani neokejnzijanci zajedno sa Krugmanom i 

Štiglicom konačno su uvideli značaj tzv. hipoteze 

finansijske nestabilnosti i potrebu da se ekonomisti 

fokusiraju na leveridže: rast zaduživanja, u odnosu 

na potraživanja, dohodak ili aktivu.  
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Dugovnu deflacijsku teoriju depresije iskoristio je 

Fišer da gađa u današnju suštinu globalnog sveta: 

što više dužnici plaćaju, to više duguju. Krugman 

je parirao Fišerovom jezgrovitom opisu dugovne 

deflacije opisanog stanja svetske ekonomije: sada 

dužnici ne mogu, a zajmodavci neće da troše. U 

rastućoj ekonomiji sa rastućim cenama imovine, 

oni koji pozajmljuju su generalni dobitnici; 

špekulanti kupuju akcije na kredit, cene akcija 

rastu, i što su se više zadužili veći su im i profiti. 

Zato Krugman konstatuje da dok god ekonomija 

kao celina stoji relativno dobro, dugovi ne deluju 

rizično. Ali, kada dugovi previše narastu i kada 

ekonomija ne stoji dovoljno dobro, dužnici su 

onda primorani na smanjenje leveridža i tada kreće 

tzv.  Fišerova spirala dugovne deflacije. 

Kombinacija zamke likvidnosti i tereta 

prezaduženosti uvodi nas u svet u kome je 

štedljivost ludost. Paradoks štednje ne glasi: 

povećana štednja donosi povećanje investicija, što 

bi povećalo buduće bogatstvo. Ali u depresivnoj 

ekonomiji, ko štedi, taj ne troši. Rezultat  je novi  

pad: privreda dublje tone. No, paradoks štednje 

„vuče“ paradoks smanjenja leveridža i paradoks 

fleksibilnosti tržišta rada. Ali to nije zasmetalo 

Lariju Samersu,  inače glavni  ekonomski savetnik 

predsednika Obame, da se naruga finansijskim 

profesorima parabolom „o tzv. kečap 

ekonomistima“. U tom svetlu, čak je i Alan 

Grinspen odbijao da obuzda subprajm 

kreditiranje[1]. 

Makroekonomija se danas podelila na dve 

međusobno suprostavljene frakcije, koje potpuno 

različito gledaju na suštinu recesije. U principu, 

radi se o tzv. morskim ekonomistima koji 

propagiraju kejnzijansko viđenje suštine recesije, s 

jedne strane, i o tzv. slatkovodnim ekonomistima, 

koji kejnzijansko viđenje suštine recesije smatraju 

besmislenim, s druge strane Krugman pak smatra 

da su slatkovodni ekonomisti, u suštini laissez-

faire puristi, koji su trijumfalno objavili kraj 

kejnzijanske ekonomije i proterivali sve 

kejnzijance iz učionica i časopisa: Lukasov 

projekat koji je mikrotemelje podario 

makroekonomiji sa matematičkim strogostima. 

No, njihovi novi modeli ipak nisu mogli da 

objasne osnovne činjenice o recesiji. I pošto je 

njihov projekat propao bili su prinuđeni da 

priznaju da kejnzijanska ekonomija ipak zvuči 

prilično smisleno i realno. Teorija realnog 

privrednog ciklusa konačno je obasjala put za 

sticanje novih profesorskih  znanja na fakultetima 

na lomači odmetnutih akademskih 

makroekonomista. Tako je i „nova“ kejnzijanska 

teorija  iznova našla svoje staro utočište na MIT-u,  

Harvardu i Prinstonu, kao i u institucijama MMF i 

IBRD. Kejnzijanci su u „znak zahvalnosti“ bili čak 

spremni i da odstupe od stare pretpostavke da je 

tržište savršeno samoregulisano i savršeno 

racionalno kako bi aktivna državna politika protiv 

recesije ostala poželjna i superiorna u odnosu na 

klasičnu tržišnu ortodoksiju. 

Dugo vremena u SAD i EU se prenabregavala 

činjenica šta se sve predaje na univerzitetima i, još 

važnije, šta se sve ne predaje na tzv. ekonomskim 

fakultetima, jer su sve međunarodne monetarne i 

finansijske institucije  držale univerzitete i institute 

pod strogom finansijskom kontrolom u skladu sa  

imperativima neoliberalne  ortodoksije. Dotle su 

brojni ekonomisti bili zarobljeni čistim neznanjem, 

jer njihove teorije nisu odražavale koje mere  valja 

preduzeti kada monetarna politika nije dovoljna. J. 

Fama i Dž. Kokrejn su čak i izneli  agumentaciju u 

prilog naučnoj  tvrdnji da fiskalni stimulansi ne 

mogi doneti ništa dobro;  dok je R. Baro utvrdio da 

je dobar deo fiskalnih stimulansa neutralisan padu 

investicija i privatne potrošnje, kao što je  i R. 

Lukas neefikasnost fiskalne politike objašnjavao  

rikardijanskim jednačinama, mada nikada nije ni 

znao šta znači taj princip. Kokrejn je otišao daleko, 

daleko  u zaborav, kada je utvrdio da „stimulans 

nije deo ni jedne lekcije koju studenti uče“ i da su 

se kejnzijanske ideje, kao bajke, pokazale 

netačnim. R. Lukas je i ekonomsku analizu K. 

Romer (Obamina glavna ekonomska savetenica) 

odbacio kao „traljavu ekonomiju“ A ljutiti  R. 

Baro je stalno ponavljao da P. Krugman nije 

kompetentan da komentariše makroekonomske 

probleme.  Podrivanje aktuelne politike u 

današnjoj tzv. petoj godini krize otkrilo je ipak 

obilno neznanje u makroekonomiji, kao celini, 

pošto je poslednje tri decenije ekonomska struka 

duboko zabrazdila u stranputice. Zato su i kreatori 

makroekonomske politike svuda podbacili, kako 

vlade, tako i centralne banke i, naročito, 

međunarodne finansijske institucije. 

Pucanjem stambenih balona banke su pretrpele 

ogromne gubitke zbog hipotekarnih založnica, tj 

finansijskih instrumenata stvorenih prodajom 

potraživanja na naplate od pula hipotekarnih 

kredita. Obilje sigurnih ulaganja promovisanih od 
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strane  rejting agencijskih oznaka AAA, završila je 

kao toksični otpad, koji je bio uvaljen neopreznim 

kupcima penzijskih fondova, bankama i tzv. 

bankama u senci. Tako su narasli i repo aranžmani 

kod kojih finansijski akteri  finansiraju svoje 

investicije putem kartkoročnih zajmova  „od danas 

do sutra“, od drugih finansijskih igrača, ulažući 

hipotekarne založnice kao kolateral. Ulagači su 

imali kratkoročnu pasivu (repo) i dugoročni aktivu 

(hipotekarne založnice), ali bez osiguravajućeg 

depozita [2].  

I Nil Ferguson je isticao da vladino zaduženje 

sigurno dovodi do rasta akamatnih stopa, što 

dovodi iznova  do rasta dodatne tražnje zajmova, 

koji mora da izazove rast cena. A ne može se 

istovremeno biti i monetarista i kejnzijanac, jer 

prvi podržava niske kamatne stope i visoku 

likvidnost, a drugi unosi samo rast kamata. 

Uobičajeno je da prvu liniju odbrane protiv 

recesije u SAD i EU čine centralne banke, koje 

odmah smanjuju kamatne stope u slučaju 

ekonomskog posrtanja. Međutim, kratkoročne 

kamatne stope bile su u blizini nule bez 

mogućnosti daljeg spuštanja; vladin odgovar se 

ipak sveo na fiskalne stimulanse u formi 

privremenog povećanja javne potrošnje i/ ili pak 

smanjenja poreza u cilju podsticanja ukupne 

potrošnje i otvaranja novih radnih mesta – plan 

privrednog oporavka i reinvestiranja.  

U tom kontekstu, Stiglicova i Krugmana 

strahovanja  su se ipak obistinila onog trenutka 

kada je došlo do pomeranja fokusa sa zaposlenosti 

na pitanje deficita i dugova. Tadašnja politička 

razglabanja proizvela su  opasnost od prevelikog 

deficita i zaduživanja gurajući nezaposlenost ispod 

tepiha. Strah od budžetskog deficita proizveo je 

tzv. fiskalnu štednju i oštro smanjanje javne 

potrošnje. Tako se i politički  diskurs prebacio sa 

problematike zaposlenosti na budžetski deficit, 

iako nije tragedija da dug nastavi da raste sve dok 

ne raste brže od ukupnog ekonomskog rasta i rasta 

inflacije. Smanjenjem javne potrošnje i neće 

smanjiti budući dug, pošto krizna ekonomija 

donosi manji dohodak i veću socijalnu potrošnju. 

Popraviti fisklani izgled ekonomije u depresiji 

putem rezanja javne potrošnje, može da ispadne 

kontraproduktivno, jer je korist od fisklanog 

rezanja mala, a cena velika. Nažalost, zaokret od 

zaposlenosti ka  deficitu unela je paniku  koja je 

prevladala kod kreatora ekonomske  politke, 

kojima je i strah od inflacije postao fantomska 

pretnja. Čak je i upozorenje konzervativnog 

ekonomiste monetarizma Alena Melcera da će doći 

do oštrog porasta inflacije (zbog štampanja novca i 

vladinog deficita) palo u vodu [3]. 

Ekonomisti, poput Krugmana i Štiglica, znaju da 

do nekotrolisane inflacije neće doći dokle god je 

ekonomija u stanju depresije, u kojoj  zamka 

likvidnosti pri niskim kamatnim stopama ne 

omogućava rastuću potrošnj dovoljnu za povratak 

punoj zaposlenosti. U tom kontekstu od posebne 

važnosti je tzv. bazna  inflacija (Krugmanova 

fundamentalna inflacija) koja se meri izuzimanjem 

cena hrane i energenata iz indeksa cena i nije 

namenjena merenju troškova života već merenju 

tzv. inflacione inercije. Bazna inflacija ( od recimo 

4% ) je  u ovom trenutku  korisna, jer deflacija 

otežava oporavak od depresije. Tu su gotovo sve 

centralne banke  pogrešile: težile su niskoj stopi 

inflacije i zaboravile su na standard zdrave 

ekonomske politike u formi snižavanja fiskalnog 

stimulansa i odgovarajuće monetarne politike 

centralne banke i kamatne politike. Greška je što 

vlade teže smanjenju plata i penzija, jer to stvara 

problem dugovne deflacije.  Lažni spisak uzroka 

krize jeste velika ekonomska zabluda po kojoj je 

zavladalo uverenje da je  ekonomska kriza izazvala 

fiskalnu neodgovornost. Po toj priči sve evropske 

države ulaze u prevelike budžetske deficite i sve 

više tonu u prevelike dugove. Zato je bilo važno 

postaviti fiskalna pravila odgovorne države u 

formi: limitiranja budžetskog deficita i javnog 

duga  u odnosu na društveni proizvod  (u visini od 

3%, odnosno 60%)  pod imenom Mastrihtovski 

sporazum o nenaučnim kriterijumima. U 

zastrašujućim godinama „priznate“ recesije gotovo 

sve zemlje globalnog sveta „ložile“ su kolaps 

privatne potrošnje okretanjem ekspanzivnoj 

monetarnoj politici, odnosno smanjenja poreza i 

štampanju monetarne osnove. No, ubrzo je svetska 

finansijska i bankarska elita odbacila lekcije iz 

udžbeničke literature kako bi odjednom postalo 

moderno pozivati se na  kresanje javne potrošnje, 

podizanjem poreza i povećanju kamatnih stopa u 

uslovima masovne nezaposlenosti. I kako 

Krugman konstatuje: evropskim kontinentom 

počinje da tutnje pozivi na fiskalnu štednju i na 

povećanje kamatnih stopa od strane Evropske 

centralne banke uprkos depresiji  ekonomije 

evrozone u kojoj nema opasnosti od inflacije. 

Pobornici štednje, kao npr. A. Alesine sa S. 
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Ardaniom, tobože su dokazali da štednja dovodi 

do privredne ekspanzije, što su novi tvorci 

ekonomskih politika žestoko  branili širom sveta. 

No, sreća je što su istraživači MMF-a otkrili i 

zaključili da fiskalna štednja pre dovodi do 

ekonomske depresije nego do ekonomskog rasta. 

Protivteža budžetskoj štednji jeste snižavanje 

kamatnih stopa i/ili devalvacija, što znači da 

živimo ipak u svetu kejnzijanizma. Tome pak Pol 

Krugman dodaje: „ako pogledate što zagovornici 

štednje hoće-fiskalnu politiku usredsređenu na 

pitanje deficita  umesto na stvaranje radnih mesta, 

i monetarnu politiku, koja se opsesivno bori protiv 

i najmanjeg nagoveštaja inflacije  i diže kamatne 

stope čak i u situaciju nezaposlenosti- sve to u 

praksi služi intersima kreeditora, onih koji daju 

kredite, a ne onih koji se zadužuju i /ili rade da bi 

živeli[4]. 

Kreditori  žele da vladama vrhovni prioritet bude 

nastojanje da im dugovi budu vraćeni i protive se 

svakoj monetarnoj akciji  koja bilo da lišava banke 

dela zarade na kreditima (tako što održava  niske 

kamatne stope) bilo da spušta vrednost 

potraživanja inflacijom.“ Samo se Gregori Mankju 

sa Harvarda, još na samom početku krize, zalagao 

za oštar rast ciljne inflacije federalnih rezervi. 

Olivije Blanšar, međutim, kao glavni 

makroekonomista MMF-a zalagao se da bi bilo 

bolje da centralne banke teže da inflaciju drže na 

nivou od 4% (a ne na 2 %), jer bi viša nominalna 

stopa inflacije mogla da ublaži ograničenja usled 

toga što kamatne stope ne mogu da padnu ispod  

nule. Masovna nezaposlenost u praksi razara 

društvo i život, jer je nedostatak radnih mesta izraz 

neproizvodnosti sistema i nedelotvornosti 

ekonomije. A to je ključna  i izrazita ekonomska 

nejednakost i socijalna nepravda. Smanjenjem 

prihodovne nejednakosti na dugi rok i sprovođenje 

kratkoročnih mera  otvaranja radnih mesta, 

„iznova i iznova, uporno i uporno“, sve dok se ne 

dostigne cilj pune zaposlenosti, jeste  ključ svake 

makroekonomske politike – veli Krugman. „Ako 

je ekspanzivna monetarna i fiskalna politika  u 

kombinaciji sa smanjenjem dugova način da se 

ekonomija pokrene,..., onda bi takva politika bila 

mudra i u nacionalnom interesu.“.....  „Pokazatelji 

da je fiskalna politika važna danas su jači nego 

ikada – fiskalni stimulans pomaže ekonomiji da 

stvor radna mesta, a smanjivanje budžetskog 

deficita  smanjuje rast u namanju ruku u narednom 

kratkoročnom periodu“. 

2. Finansijalizacija i finansijska kriza 

Neoliberalna teorija, pod maskom monetarizma, 

počela je da vrši uticaj u formi nove ekonomske 

ortodoksije, koja reguliše javnu poltiku, prihvativši 

ideju da kejnzijanizam mora biti odbačen kako bi 

se  ekonomika ponuda koristila  za izlečenje 

privrede od stagflacije.  Centralne banke zajedno 

sa MMF postepeno napuštaju fiskalna ograničenja 

i stroga budžetska pravila da bi se nova politika  

okrenula obuzdavanju inflacije, ne obazirući se na 

posledice nezaposlenosti. Time je otpočela nova 

era deregulacije svega i svačega u korist 

neograničenih tržišnih sloboda premoćnih 

korporativnih interesa. Povećane su poreske 

olakšice za nove investicije radi preusmeravanja 

kapitala ka višim stopama prinosa. Otvorena je 

institucionalna praksa deindustrijalizacije i 

belosvetskog  inostranog razmeštaja  proizvodnih 

kapaciteta  bez sagledavanja posledica nove 

rastuće nezaposlenosti. Konkurencija i inovacije 

postale su sredstvo u konsolidaciju  monopolske 

moći sa najvećim kresanjem direktnih poreza u 

istoriji čovečanstva.  

Neoliberalna retorika imala je za cilj da razdvoji 

libertarijanizam, poltiku identiteta, 

multikulturalizam, narcisiozni konzumerizam, 

ličnu slobodu i društvenu pravdu, suprostavljajući 

se regulatornoj poltici države. Tako je otpočela 

nova faza kapitalističkog restrukturisanja kao  

odgovor na krizu akumulaciju kapitala 

instrumentima nove strategije deflacije udružene 

sa regresivnom redistribucijom prihoda i bogatstva 

[5]. Socijalna politika je praktično bila ostavljena 

brizi vlasnika hartija od vrednosti Vol Strita, dok 

je novinstalirana  politika kresanja ogromnih 

budžetskih deficita  stavljena  u funkciju postizanja 

niskih kamatnih stopa. Forsiran je Volkerov 

povratak monetarizmu i postavljanju agencijskog 

osoblja okrenutog  protiv regulatorne dražve kako 

bi javna imovina slobodno prelazila u privatne 

ruke i kako bi proizvodnja obezbedila prisvajanje  

visokih i subvencioniranih profita. 

Fleksibilni aranžmani tržišta rada omogućili su da 

svi benefiti, koji potiču iz rastuće fleksibilnosti u 

alokaciji rada, odlaze na kapital. Nezaposlenost je 

rasla u skladu sa neoliberalnom retorikom o  

dobrovoljnoj nezaposlenosti, koja raste zato što je 

„rezervna cena“ radne snage previsoka. 

Neoliberalni zaokret ekonomskih ideja svodio se 

na kompleknu fuziju  monetarizma (M. Fridmana), 
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racionalnih očekivanja (R. Lucasa), javnih izbora 

(Dž. Buchanan)  i ekonomije ponude (A. Laffera) 

kako bi se pokazalo i dokazalo da je državna 

intervencija problem, a ne rešenje, i da je stabilna 

monetarna politika  i radikalna poreska skraćenja 

zasigurno proizvode zdravu privredu. Ove nove 

ideje podržavali su svi prestižni univerziteti, koji 

su velikodušno finansirani  sresdvima 

korporativnih fondacija. Fakulteti, poslovne škole i 

instituti postali su centri  neoliberalne ortodoksije, 

koji su obučavali ekonomsite čitavog  sveta, a 

naročito ekonomiste zemalja u tranziciji i 

ekonomiste za MMF i Svetsku banku, kao 

institucijama međunarodnih finansija. A to su bili 

ideali korporativnog liberalizma. Novoedukovani 

kadrovi prodajom javne imovine povećali su 

budžet i reducirali gubitački  balas javnog sektra. 

Osmišljena privatizacija sa smanjenjem troškova, 

kroz otpuštanje radnika, stvoreni su podsticaji 

privatnom kapitalu; kreirana je poslovna klima u 

kojoj su privatizacija i špekulativni prihodi išli 

ruku pod ruku kako bi se proširila  lična i 

korporativna odgovornost, i povećala individualna 

i korporativna  inicijativa sa inovacijama (radi 

konkurentske prednosti) [6]. 

Privatizacija, deregulacija, liberalizacija, 

konkurencija i inovacije jesu svi deregulatori 

institucionalnih barijera ekonomskom razvoju i 

ljudskom blagostanju sa razvijanjem „tragedije 

zajedničke imovine „ i „problematičnog državnog  

intervencioni“. Državni suverenitet se svesno 

predaje globalnom tržištu, koje poboljšava 

efikasnost i produktivnost, snižava cene i 

kontroliše inflatorne tendencije. Neoliberalizam je 

sumnjičav prema demokratiji i zakonu većine (koji 

udara na prava pojedinaca) i favorizuje upravljanje 

preko eksperata i korporativna elita (da bi izolovati 

suvišne institucije , kao što je centralna banka). 

Neolibralna država, po pravilu, favorizuje 

integritet finansijskog sistema i solventnost 

finansijskih institucija. Neoliberalizam snižava  

zarade, povećavaju eksploataciju radnika,  

povećava nesigurnost na poslu i eliminiše zaštitu 

na radu. Socijalna  sigurnost srozana je do 

minimuma u korist sistema lične odgovornosti i 

jačanju partnerstva javnog i privatnog sektora. 

Država preuzima veći deo rizika, a privatni sistem 

veći deo profita. Dražavna prisila povećava zaštitu 

interesa korporativnog kapitala. Neoliberalizam ne 

gleda  blagonaklone na naciju, a liberalna država, 

kao faktor konkurentnosti na globalnom tržištu, 

mobiliše nacionalizam u promociji  poslovne  

klime  preduzetničkog  duha sa naglašenim 

individualnim slobodama [7]. 

Konkurentni generatori globalne ekonomije 

pritisnuli su centralne banke  da slede 

monetaristički pravac i mastrihtski  sporazum da 

postavi široki neoliberalni okvir interne 

organizacije EU. Načinjen je značajan zaokret 

prema otvorenoj formi  finansijalizacije sa  

rapidnim rastom stranih direktnih investicija i 

portfelja investiranja. Finansijska tržišta su 

prihvatila snažnan talas  deregulacije i inovacija, i, 

na taj način, postala su važniji  instrument 

koordinacije i koncentracije bogatsva. Interesna 

sprega banka  i korporacija srušio je vezu između 

berzi i kompanija. MMF i  Svetska banka,  

prihvatajući oberučke neoliberalnu ortodoksiju, 

pripremili  su novi  pritisak na sve zemlje 

globalnog sveta da prihvate neoliberalne forme sa 

pečatom osmišljenih  strukturnih reformi. MMF, 

generalno odan neoliberalnom programu, strogo  

insistira   na kontrolisanje  inflacije i na čvrstinu 

javnih finansija, kao primarne ciljeve bez 

sagledavanja nezaposlenosti i socijalne pravde. 

Programski, i STO je preuzeo neoliberalne 

standarde neometanog  toka kapitala [8]. 

Neregulisana finansijalizacija sa deviznim 

špekulantima primorala je gotovo sve vlade 

evropskih zemalja da olabave evropski mehanizam 

deviznog kursa i da ne obrate pažnju na maglovitu 

i neistraženu ulogu  hedž-fondova . Po  Krugmanu 

hedž-fondovi po  pravilu špekulišu pozajmljenim 

sredstvima i privlače  (navlače)  investitore. Kako 

je inače moguće da 25 menadžera hedž fondova 

zaradi oko 14 milijardi dolara,  što je tri puta više 

nego što zaradi 80,000 njujorških  nastavnika  

zajedno. 

Deregulacija bankarstva, koja je proizvela 

špekulantske  mehure u alokaciji kredita na tržištu 

nekretnina i fiskalna poltika  skraćenja ličnih i 

korporativnih poreza (radi  podsticaja  investicija)  

promenila su i misiju centralne banke , koja je do 

tada brinula o očuvanju pune zaposlenosti, a od 

sada prešla na borbu protiv inflacije, odnosno   na 

makroekonomsku stabilnost. 

Kolaps finansijskih mehura,  izražen kroz 

poremećene  cene aktive, kroz bekstvo  radne 

snage,  kroz bekstvo kapitala i kroz interna 

bankrotstva  doveo je do ozbiljne depresije, koja je 
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oborila privredni rast, snizila potrošnju i dvostruko 

povećala nezaposlenost. Ekonomske ideje su 

putem međunarodne konvergencije  utemeljile 

neoliberalni program  zasnovan na redukovanju 

fiskalnog deficita, na uravnoteženju budžeta  i na 

kontroli inflacije, zaobilazeći punu zaposlenost i 

pravičnu raspodelu dohotka. Tako je neoliberalni 

program EU postao kamen temeljac 

makroekonomske politike, koji se oslanjao na 

rastuću autonomiju, kaheziju malih i srednjih 

preduzeća, promenu uslova pozajmljivanja 

kapitala, lobiranje, mito, korupciju i involviranje u 

izbore. Neoliberalzam ipak nije mogao 

funkcionisati bez univerzalne tendecije uvećavanja 

društvene nejednakosti i rastuće marginalizacije, a 

da ne sakrije surovu realnost narastanja klasne 

moći u glavnim finansijskim centrima globalnog 

kapitalizma.  Vladajuća neoliberalizacija obnovila 

je klasnu moć vladajućih elita, koje u svojim 

kulama stvaraju nesrazmernu količinu fiktivnih 

vrednosti. Tržišta imovine postala su osnovni 

motori akumulacije kapitala turbokapitalizma. 

Tržišno vođena finansijalizacija predstavljala je 

osnovno obeležje neoliberalizma sa 

privilegovanom informacionom tehnologijom. 

U talasu strukturnog prilagođavanja i neoliberalnih 

reformi, građani su prinuđeni da žive kao privesci 

tržišta. Štiglic i Krugman, zalažući se za reformu 

globalnog  upravljanja sa boljim regularnim 

strukturama i čvršćeg nadzora finansijalizacije, 

oštro su nagazili na problem nejednakosti u visini 

dohotka i imovine, koje generišu strukturnu krizu i 

degenerišu strukturne reforme. I globalni privredni 

oporavak bez zaposlenja i sa  stagnatnim zaradama 

svodi se ipak na neprekidni rast dugovno  

finansiranog konzumerizma, budući da se  

američka ekonomija (Amerika d.o.o.) bazira i dalje 

na ogromnom količinom kredita za održavanje 

njenog rasipničkog funkcionisanja. Dakle, ono što 

je „tranziciono“  na putu ka savršenom  

neoliberalnom svetu već se prepoznalo kao 

pogrešna utopisitčka retorika neoliberalizma. 

Ideali neoliberalne ekonomije već artikulišu želju 

za alternativnim društvenim odnosima [9].  

Akademski građani već traže ekonomiju bez 

nametanja fundamentalizma globalnog tržišta i bez 

ideologije ekonomizma, koji sve ljudske aktivnosti 

ne podvodi pod domen tržišta. 

Svetska ekonomska kriza zajedno sa 

implementacijom neoliberalnog projekta 

obelodanila je pomeranja glavnog težišta globalne 

ekonomije iz sektora proizvodnje u sektor 

finansija, kao da privredna aktivnost više nije 

važna. Time je formalizovana primitivna privatna 

sloboda da se profitira na siromaštvu u formi tajno 

osmišljene privatne prednosti poput konkurencije, 

kao ključni podsticaj razvoja i generator 

monopola. Neoliberalno ograničavanje 

demokratskog načina upravljanja gurnulo je javno 

obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i socijalne usluge 

u tržišni zagrljaj najurene države i siromašni sprud 

nekadašnjeg javnog sektora. Štiglicov „čudan“ svet 

je ipak moguć, pošto siromašne zemlje 

subvencionišu bogate zemlje jednako isto kao i što 

siromašni pojedinci subvencionišu ultrabogataše. 

Ironija je što su SAD kao liberalno-

neokonzervativna država i Kina kao 

konfučijansko-neokejnzijanska država ostavile 

utisak globalno degradiranog uređenja iz prostog 

razloga što su SAD svoj konzumerizam masovno 

finansirale iz budžetskog deficita i globalnog 

javnog duga, i što je Kina svoje masovne 

investicije u fiksni kapital i infrastrukturu 

finansirala na osnovu neizmirivanja dugova 

korišćenja nenaplativih plasmana [10].  

Ortodoksna ekonomija upala je u klopku ozbiljnih  

naučnih problema, jer su ortodoksni ekonomisti 

pali na testu svog tržišta, čiji protagonisti nisu 

predvideli najgori ekonomski krah za poslednjih 

80 godina. Vodeći umovi ekonomsiti nauke 

igrajući ključnu ulogu u osmišljavanju 

katastrofalnih finansijskih derivata, čak su i 

podstakli urušavanju ekonomije tvrdnjom da li 

kriza stvara prošlosti. Plaćeni promoteri 

bankarskog sektora i hedž fondova gurnuli su 

poslovne ljude sa špekulativnih litica u finansijski 

krah i eksploziju nezapamćene nestabilnosti.  

Priznate naučne ličnosti,  uprkos tome, tvrdili su 

da je ekonomija rešila centralni problem 

prevenciju krize, iako je ekonomska profesija  

spektakularno pogrešila. Sada ti isti ekonomisti 

slobodnog tržišta, koji i dalje dominiraju na 

univerzitetima i državnim vladama, ne mogu da se 

opamete i preispitaju svoje teorije. Vladajuće 

neoklasično mišljenje, naoružano neoliberalnom 

ideologijom, koja je dominirala 30 godina, ne 

može da se pomiri sa činjenicom  da deregulisana 

tržišta ne streme ravnoteži nego produbljuju 

sklonost ekonomije na sistemskoj krizi. Tako su i 

arhitekte „hipoteze o efikasnim tržištima“, kao 

temelja finansijske deregulacije, ušle u klopku 
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neznanja priznajući da ne znaju šta izaziva 

recesiju. No, i pored toga, većina ekonomista 

glavne struje neoliberalne ortodoksije nastavila je i 

dalje da teroriše ekonomsku nauku kao da se ništa 

nije dogodilo. Niakako da shvate da je pogrešila, 

koja je izazvala ekonomsku pustoš, zasigurno 

izgubila ugled. 

Pobuna protiv ortodoksne ekonomske i finansijske 

teorije tek je sada dostigla svoj vrhunac, iako je 

tinjala godinama u  studentskim klupama. Njima je 

već preko glave teorije paralelnih univerziteta, 

budući da teže da prekinu monolitne neoklasične 

ekonomske kurseve. Sa osnivanjem postkriznog 

ekonomskog društva, studenti sada teže da uvedu 

pluralističke nastavne programe i da time sruše 

ovu intelektualnu monokulturu. Sadašnji kupci 

više ne žele neoliberalni proizvod, koji je dao 

legitimitet vladajućoj politici, koja je proizvela 

sporiji rast, veću nejednakost, manju sigurnost, 

lošiji  životni sredinu, veću nezaposlenost, veću 

zaduženost, lošiji standard. Jedino srpska vlada 

„kupuje“ neoliberalne plaćenike u formi globalnih 

eksperata ništavnih  saveta recesione  proizvodnje 

kriznog menadžmenta.  

Rezime 

Povratak depresije označava da se neuspesi 

ekonomike tražnje (nedovoljnost privatne 

potrošnje za iskorišćavanje punih proizvodnih 

kapaciteta) nedvosmisleno postali kočnica 

prosperiteta zbog čega je primetno došlo do 

pomeranja fokusa ekonomske misli sa ekonomije 

potražnje na ekonomiku ponude. Rezultat 

teorijskih rasprava, u krajnjoj konsekventnosti, 

glasi: manjak ukupne tražnje uspešno bi se 

samorazrešio kada bi plate i cene u situaciji rasta 

nezaposlenosti rapidno pale. Ali, cena u situaciji 

nadolezeće recesije ne padaju brzo, a ekonomisti 

ne uspevaju da se slože zašto je to tako. Zato su 

rešenja ekonomista u javnosti izgubila kredibilitet, 

a „veliki“ ekonomisti ne znaju da se usmere na 

dugoročni rast iz razloga što konvencionalna 

rešenja ekonomske politike nemaju nikakav uticaj. 

Globalna paraliza globalne recesije globalne 

ekonomije iscrpila je globalne rezerve 

megakapitala. Rekapitalizovati recesionu 

finansijsku ekonomiju sa investicionim dopingom 

proizvodne strukture i tržišne konkurentnosti 

profitne ekonomije nove zaposlenosti faktor rada i 

kapitala jeste globalni izazov, koje „desetkovano“ 

znanje ekonomista ne može da reši zbog neznanja 

„ekonomije zasnovane na znanju“. 

U finansijskom vrtlogu, globalni kapitalizam bez 

država i granica uneo je anarhiju korporacijskih 

diktatura sa ubrzanom ekonomskom propašću 

čitavog sveta. Perverzna veza demokratije i 

dužničkog ropstva jeste direktna posledica tzv. 

„ološ ekonomije“ (Napolitani), koja u celom svetu 

gospodari i životom i smrću. Nobelovsko skretanje 

naučne pažnje da ekonomija treba da ide u pravcu 

usluga i da je vlasnička  struktura fundamentalna 

determinanta profitabilnosti proizvela je lošu 

praksu da neinvestiranje u državu sklizne u 

kriminal, što je i ciljna funkcija tzv. Korporacijskih 

direktnih investicija u pilule strukturnog 

prilagođavanja, konkurentnosti, liberalizacije, 

deregulacije i privatizacije, ali i u rušilačku 

ekploataciju jeftinih sirovina i beskrupulozno 

povećanje nezaposlenosti. Kapitalizam, dakle, 

proizvodi nezaposlene, a globalizam proizvodi 

gladne po formuli globalističkog imperijalizma. 

Tako se dolazi do  globalnog pauperizma na 

krilima diskreditacije ekonomske nauke. 
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Rezime: U srcu globalne finansijske krize, borba 

za stabilnost evrozone i zajedničke evropske valute 

se nastavlja. Veruje se da su ogromne sume novca 

dovoljne finansijske garancije da odvrati 

špekulante od predviđanja ekonomskog kolapsa 

evrozone. S druge strane, evropski zvaničnici i 

stručnjaci analiziraju uslove za formiranje 

Evropskog monetarnog fonda, ekvivalenta MMF. 

Smatra se da sa institucijama EU je u boljoj 

poziciji da reši probleme kao što je grčka kriza. 

Pomoć koja se predviđa iz Evropskog fonda bila bi 

biti vezana za stroge uslove. Evropski monetarni 

fond, je ozbiljan predlog sa mehanizmima za bolju 

koordinaciju i praćenje nacionalnih ekonomija. 

Evropska centralna banka, koja insistira na svojoj 

nezavisnosti, pridružila se u uspostavljanju 

mehanizma. U zoni evra kojoj pripada 16 zemalja 

Evropske unije, za sada, ne postoji mehanizam da 

bi se obezbedila finansijska pomoć. Kao rezultat 

toga, nekoliko zemalja evrozone predložile su 

stvaranje EMF po uzoru na MMF. Cilj je da raste 

značaj  finansijske stabilnosti evrozone, od 

osnivanja novih mehanizama za ekonomsku 

saradnju i nadzor u cilju očuvanja svoje 

unutrašnje ravnoteže. Međutim, dilema je da li je 

regionalni fond pravi odgovor na globalnu 

finansijsku krizu. Evropski monetarni fond može 

da utiče na formiranje nove globalne finansijske 

arhitekture.  

Ključne reči: globalizacija, promene, monetarna 

sfera, evropski monetarni fond. 

 

Abstract: At the heart of the global financial crisis, 

the struggle for the stability of the euro zone and 

the common European currency continues. It is 

believed that the huge sums of money sufficient 

financial guarantees to deter speculators from the 

predictions of economic collapse of the euro zone. 

On the other hand, European officials and experts 

analyze the conditions for the formation of the 

European Monetary Fund, the equivalent of the 

IMF. Is considered that with the EU institutions 

were in better position to solve problems like 

Greek crisis. Help you gave to the European fund 

would be tied zap strict conditions. European 

Monetary Fund is a serious proposal for 

mechanisms for better coordination and 

monitoring of national economies. European 

Central Bank, which insists on its independence, 

joined in establishing the mechanism. In the euro 

zone it belongs to 16 countries of the European 

Union, for now, there is no mechanism to provide 

financial assistance. As a result, several eurozone 

countries proposed the creation of EMF's on the 

model of the IMF. Instead of growing importance 

is financial stability of the euro zone, since the 

establishment of new mechanisms for economic 

cooperation and supervision in order to preserve 

its internal balance. However, the dilemma that 

the regional fund right response to the global 

financial crisis. European Monetary Fund may 

affect the formation of a new global financial 

architecture. 

Key words: globalization, change, monetary 

sphere, European monetary fund;  
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1. UVOD  

Aktuelna finansijska i opšta ekonomska  svetska 

kriza nametnula je zahteve za odlučnom reformom 

međunarodnih finansijskih organizacija, posebno 

reviziju glasačkih prava unutar MMF-a i Svetske 

banke. Smatralo se da bi članovi evrozone trebalo 

da budu zaštićeni od kraha finansijskih tržišta. 

Prema zaključku Svetskog ekonomskog foruma o 

situaciji u Evropi, održanog početkom maja 2010. 

godine u Briselu, Evropa je na sudbonosnoj 

raskrsnici i njene opcije su više nego mučne: u 

sledećoj deceniji nužna je radikalna promena 

društvenog modela. Međutim, u sadašnjim 

uslovima evrozona, ipak, nije uspela da se 

konsoliduje sama. Egzistencijalna kriza EU, 

potstaknuta finansijskim urušavanjem Grčke, 

nametnula je evrozoni novog pregovaračkog 

posrednika – Međunarodni monetarni fond. Pod 

njegovim uticajem odobren je „mamutski paket“ 

pomoći finansijski ugroženim članicama evrozone. 

Jednom načeta ulaskom MMF-a u program reformi 

Grčke, EU se suočila sa novim odnosom sa tom 

međunarodnom finansijskom institucijom. Osim 

očigledne „lekcije“ o važnosti fiskalne discipline, 

svake zemlje koju mogu da nauče iz grčke krize 

postoji nešto vrlo bitno što se tiče svih ostalih 

evropskih zemalja – grčka kriza dovela je u pitanje 

efikasnost evrozone i snagu evra, odnosno 

mogućnosti za špekulativnu trgovinu. S druge 

strane, finansijsko tržište gubi poverenje u EU i 

evro. Biće neophodne godine da međunarodno 

finansijsko tržište ponovo poveruje u stabilnost 

evrozone. Problemi Evropske unije su strukturne 

prirode i ne mogu se rešiti izlivanjem novca na 

finansijska žarišta. Veliki broj eksperata i 

zvaničnika smatraju da je evrozoni potrebna 

institucija s iskustvom i sličnih moći kao što to ima 

Međunarodni monetarni fond i zalažu se za 

stvaranje evropskog ekvivalenta MMF-u, u 

nastojanju da sami rešavaju svoje probleme u 

evrozoni.  

U svakom slučaju, svi se zalažu za jačanje saradnje 

16 zemalja koje kao valutu imaju evro, u 

odlučivanju o finansijskoj i ekonomskoj politici. 

Evropska komisija će dati predloge o 

mehanizmima za bolju koordinaciju ili 

nadgledanje nacionalnih ekonomija. Po mišljenju 

brojnih eksperata suštinski problem Grčke, ali i još 

nekoliko članica EU, nalazi se u nesaglasju 

fiskalnih politika zemalja članica Evropske unije, a 

problem se povlači od samog nastajanja te 

zajednice evropskih država, odnosno treba imati u 

vidu da još ne postoji fiskalna unija. Međutim, 

postavlja se čitav niz pitanja, kao na primer, ko će 

uplaćivati u fond i kolika su sredstva potrebna. 

Osim toga, tu je još jedno otvoreno pitanje. Da li je 

za stvaranje Evropskog monetarnog fonda 

neophodna promena Evropskog sporazuma?  

Upravo zbog rešavanja tog pravnog pitanja EMF 

bi mogao biti srednjoročni projekt. 

2. POUKE SLUČAJA GRČKE 

Grčka ekonomija je decenijama funkcionisala kao 

relativno zatvorena ekonomija, sa karakteristično 

velikim javnim sektorom, prihodom koji je, 

uglavnom, poticao od usluga (npr. turizam, 

brodovlasništvo), padom industrijske proizvodnje i 

izvoza, kao i sa primarnom domaćom potrošnjom. 

Vremenom je u Grčkoj došlo do velikog 

budžetskog deficita, javnog duga i deficita tekućih 

transakcija, uz pad konkurentnosti. Istovremeno su 

odlagane neophodne strukturne reforme poreskog i 

penzionog sistema, tržišta rada i drugih važnih 

oblasti. Ovi duboko ukorenjeni problemi grčke 

ekonomije posebno su došli do izražaja tokom 

globalne ekonomske krize, što je i dovelo do 

aktuelne situacije
54

. U drugoj fazi globalne 

finansijske krize dolazi do tzv. slučaja Grčke koji 

je inicirao rasprave o evropskom monetarnom 

fondu. Usled preterane potrošnje u periodu lakih 

kredita, nekoliko zemalja članica evrozone bori se 

sa implozijom konstrukcija finansiranih kreditima i 

preteranom potrošnjom. Međutim, Grčka je 

najslabija među slabim karikama, s obzirom na 

visinu javnog duga (oko 120% BDP-a), 

budžetskog deficita Vlade od gotovo 13% BDP-a, 

velikog spoljnog deficita od 11% BDP-a i gubitka 

kredibiliteta zbog ponovljenih prevara pri 

dostavljanju izveštaja o budžetu. Stanje u Grčkoj i 

posebno mogućnost njenog „izlaska“ iz evrozone i 

dalje pleni pažnju investitora i analitičara. Procene 

nisu optimističke jer investitori ne veruju previše u 

evropske napore da se ekonomska kriza u Grčkoj 

sanira. Mnogi i dalje sumnjaju da opasnost od 

bankrotstva nije isključena i da će Grčka morati da 

napusti evrozonu i vrati se nacionalnoj valuti, 

drahmi. Stoga su predstavnici „trojke“ (Evropska 

komisija, MMF i Evropska centralna banka) 

uradili, sredinom juna 2010. godine, analizu stanja 

finansija i načine sprovođenja reformi, pred isplatu 

sledeće tranše kredita. Grčka, kao i druge zemlje 

Evropske unije, a posebno Portugalija i Španija, 

mora proći težak proces prilagođavanja vladinih 

finansija i spoljne konkurentnosti, da bi pozicija 

njihovog javnog duga ponovo postala održiva. 

Međutim, s obzirom na intezivan pritisak 

finansijskih tržišta, u nekim slučajevima deluje 

malo verovatno da će podešavanje fiskalnog 

programa biti dovoljno da se izbegne „iznenadno 

kočenje“ neophodnog spoljnjeg finansiranja 

javnog sektora. Smatra se, da kada se to desi, EU 

neće više biti u stanju da izbegne pitanje da li (i u 

                                                           
54Procenjuje se da Grčka ima deficit od 300 milijardi evra, te da 

će plate, u roku od tri godine, spustiti na nivo do pre deset i 

više godina, da će cene neminovno rasti i u skladu sa tim 
padati standard. 
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kom obliku) može da obezbedi javnu finansijsku 

podršku jednoj od svojih zemalja članica. 

Mehanizam za stabilizaciju i nove mere Evropske 

centralne banke dokazuju rešenost EU da štiti 

finansijsku stabilnost u oblasti evra i umanji 

kratkoročnu zabrinutost za solventnost pojedinih 

članica evrozone kod kojih je došlo do pogoršanja 

fiskalnog položaja i dinamike dugovanja. Izvesni 

eksperti smatraju da uvođenje ovih novih mera 

definitivno garantuje da ekonomije ovih zemalja 

neće morati da se oslanjaju isključivo na tržišta 

kapitala kako bi izmirile svoje finansijske obaveze 

i potrebe za finansiranjem deficita. Pri tome zemlje 

centralne i jugoistočne Evrope ostaju i dalje glavni 

strateški cilj grčkih banaka. 

3. NOVI ODNOSI EVROZONE I MMF 

Pojavom finansijske krize u evrozoni dolazi i do 

novih relacija u odnosu EU – MMF-a. „Zemlje 

evrozone trebalo bi da preduzmu veliki korak ka 

integraciji uz pomoć novog sistema prekogranične 

budžetske koordinacije. Evrozona bi trebalo da 

uvede kratkoročne fiskalne transfere između 

članica evrozone kako bi se izbeglo ponavljanje 

krize“
55

. Prema novoj recepturi MMF-a, 

predloženi sistem budžetske koordinacije 

predstavljao bi korak ka zajedničkom, 

centralizovanom ekonomskom upravljanju unutar 

evrozone. Međutim, neophodna je bolja unutrašnja 

monetarno-fiskalna kontrola, odnosno povećana 

koordinacija na planu fiskalne i ekonomske 

politike
56

. 

U sadašnjoj situaciji nameće se pitanje koja bi 

institucija bila u boljoj poziciji da projektuje i 

nadzire strog program prilagođavanja koji bi 

opravdavao finansijsku podršku: EU ili MMF. 

Razlika se svodi na sledeće: MMF ima novca, 

stručnost i malo političkih ograničenja. S druge 

strane, institucije EU imaju novac i stručnost, ali 

EU odnosno Evropska komisija se suočava sa 

ozbiljnim političkim ograničenjima u 

osmišljavanju prilagođavanja programa
57

. 

Međutim, nije pitanje da li bi EU bila „mekša“ od 

od MMF-a, nego je ključno pitanje koja institucija 

bi imala jači mehanizam prisile u slučaju da 

pojedine zemlje (kao npr. Grčka) jednostavno ne 

sprovode podešavanje programa. MMF može da 

učini vrlo malo, ako zemlja koja je u pitanju, 

jednostavno ne održi svoja obećanja, osim da joj 

uskrati dalje finansiranje. Nasuprot tome, EU ima  

                                                           
55„Financiel Times“, London, 10.06.2010, p.3. 
56 Ideja o „Evropskom monetarnom fondu“ je prvi put 

predstavljena javnosti 6.marta 2010 godine u intervjuu 

nemačkog ministra finansija Wolfanga Schaeublea, u kojem 
je on rekao da je Evropi potrebna institucija nalik MMF-u 

koja bi se nosila sa situacijama nalik grčkoj dužničkoj krizi. 
57 U velikoj meri to zavisi od stava Nemačke, čija je moć 

finansiranja u evro zoni, najveća. 

nekoliko drugih instrumenata na raspolaganju: 

može uskratiti finansiranje iz strukturnih (i drugih) 

sredstava. Pored toga, Evropska centralna banka 

može vršiti ogroman pritisak diskvalifikujući javni 

dug zemlje članice (ili uopšte njena sredstva) iz 

upotrebe u okviru operacija svoje monetarne 

politike. Dakle, Evropska unija bi mogla da 

osmisli mehanizam ili instituciju sposobnu da se 

nosi sa neizvršenjem novčanih obaveza. Na 

primer, ako bi MMF bio pozvan u pomoć, a Grčka 

se na kraju ne bi uskladila sa uslovima programa 

podrške, problem bi bio samo uveličan. Grčka bi 

zadržala svoju glavnu prednost u pregovorima, 

odnosno opasnost od neizvršenja novčanih 

obaveza, kreirajući sistemsku finansijsku 

nestabilnost u EU, sa mogućnošću i na globalnom 

nivou.  

Dakle, mnogi eksperti i državnici smatraju da se ta 

dilema može izbeći stvaranjem „Evropskog 

monetarnog fonda“ (EMF), koji bi bio u stanju da 

organizuje i realizuje uredno izvršavanje obaveza, 

kao poslednju moguću meru. Pri tome, razlika se 

sastoji u tome što bi evropski pandan MMF-a 

delovao u slučaju da nekoj od članica evrozone 

zatreba finansijska pomoć, jer se pokazalo da na 

evropskom finansijskom polju nedostaje slična 

institucija da pomaže zemljama koje su zapale u 

ozbiljnu finansijsku krizu. Međutim, evropska 

Komisija smatra da može da iskoristi svoja prava u 

oblasti privredne konkurencije, što bi 

podrazumevalo jačanje saradnje s drugim akterima 

na međunarodnoj sceni (kao što je G-20), ali i 

vršenje pritiska jer se smatra da su svetska 

finansijska tržišta promenljiva i nepregledna
58

. 

Ideja o Evropskom monetarnom fondu, po modelu 

na međunarodni monetarni fond, nailazi na široku 

podršku u zemljama evrozone. Naime, kao što 

MMF čini na svetskoj sceni tako bi i Evropski 

fond bio poslednje sredstvo za članice evrozoni 

koje dospeju u finansijsku krizu. Dakle, EMF bi, 

pre svega, bio monetarni stabilizator, tako što bi 

najpre uspostavljao finansijsku discipinu, a potom 

davao zajmove na kratak rok. Skeptičniji 

komentatori kažu da je problem odložen, ali ne i 

rešen, jer nema jasnog odgovora na to kako će se 

slabe i prezadužene ekonomije izboriti sa 

dugovima i sa zajmovima za njihovo saniranje. 

4. DILEME I PREDLOG 

ZA FORMIRANJE EMF-A 

Predlog za stvaranje EMF-a može se posmatrati 

kao dopuna idejama koje se pojavom krize 

razmatraju, a koje bi dozvolile neizvršenje 

novčanih obaveza privatnih finansijskih institucija 

i sredstava za spasavanje velikih banaka, a koje bi 
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bile finansirane od strane realnog sektora odnosno 

celokupne privrede. Naime, tokom aktuelne 

finansijske krize, politika EU je bila usmerena, 

isključivo, na sprečavanje neuspeha velikih 

institucija. Ubuduće, smatra se, da ključni cilj 

ekonomske politike mora da bude povratak 

discipline na tržišta tako što će se eliminisati 

neuspeh. Za EMU to znači da sistem mora da bude 

dovoljno snažan da minimizira prekide izazvane 

eventualnim neuspehom jedne od njenih država 

članica.
59

 Eksperti smatraju da je za stabilnost 

evrozone neophodna jedna institucija koja ima 

iskustvo MMF-a i analognu mogućnost za 

intervenciju na finansijskom tržištu, odnosno o 

mehanizmu za bolju koordinaciju ili nadgledanje 

nacionalnih ekonomija. Dakle, ideja stvaranja 

EMF nije samo mera za finansijsku pomoć Grčkoj, 

već predstavlja pouku iz ove krize. S druge strane, 

evropski zvaničnici tvrde da se ne radi o stvaranju 

konkurencije Međunarodnom monetarnom fondu 

odnosno da ne predstavlja pretnju međunarodnom 

finansijskom multilateralizmu. Međutim, u 

stvaranju EMF-a stavovi su oprečni: dok se jedni 

(političari) zalažu za njegovo što brže formiranje 

drugi (Evropska centralna banka) to posmatraju sa 

velikom rezervom, jer takav mehanizam nije u 

skladu s temeljima monetarne unije. Uglavnom, 

kao posledica krize u Grčkoj Evropska komisija 

predložiće uspostavljanje Evropskog monetarnog 

fonda (EMF), ali to zahteva podršku svih država 

članica evrozone. Diskusija na ovu temu je u toku 

sa državama članicama i Evropskom centralnom 

bankom. Još je, međutim, otvoreno pitanje da li bi 

EMF bio uspostavljen samo za države evrozone, ili 

za sve članice EU, imajući u vidu da evropska 

Komisija ne želi da isključi niti jednu državu 

članicu. Međutim, postignuta je saglasnost da bi za 

pokretanje Evropskog monetarnog fonda bila 

potrebna izmena Lisabonskog ugovora, kao i da 

sprovođenje u delo takvog plana ne bi pomoglo 

Grčkoj da prevaziđe posledice krize. Plan o 

stvaranju Evropskog monetarnog fonda je 

dugoročna stvar i morao bi da dobije zeleno svetlo 

svih članica Evropske unije
60

. S duge strani 

kritičari EMF-a upozoravaju da bi to dovelo do 

kažnjavanja zemlje sa solidnim finansijama i 

ohrabrivala nekontrolisano trošenje, zato što bi 

zemlje koje ne poštuju pravila znale da će na kraju 

imati sigurnost. “Evropski monetarni fond, 

zasnovan na štedljivosti kao neprikosnovenom 

principu predstavljao bi razornu grešku. Štedljiva 

Nemačka još bi više opteretila evrozonu od 

rastrošne Grčke”. Masivnim paketom od 750 

                                                           
59 Gros, Daniel and Thomas Mayer (2010), How to deal with 
sovereign default in Europe: Towards a euro(pean) monetary 

Fund, CEPS Policy Brief, No.202/ February 2010., p.4. 

60 Munchau, W. (2010), „What the eurozone must do if it is to 
survive“, Financial Times, 1 February. 

milijardi evra (975 milijardi dolara) politički 

fragmentirana Evropska unija brani zajedničku 

valutu i pokazuje da je sposobna da  efikasno 

reaguje u krizi. Ipak, problem slabih ekonomija i 

prezaduženih država nije rešen, već samo odložen. 

5. DILEME I KLJUČNA PITANJA OKO 

DIZANIRANJA EVROPSKOG 

MONETARNOG FONDA 

Neosporno je da su se zemlje članice Evropske 

unije obavezale na princip solidarnosti, koji je 

inkorporiran na brojnim mestima u Ugovoru. To 

znači da zemlje članice, mogu da očekuju da 

dobijaju pomoć kada su suočene sa izvanrednim 

finansijskim teškoćama. U isto vreme, princip 

solidarnosti, takođe, podrazumeva da one zemlje 

koje bi u budućnosti mogle da predstavljaju teret 

Zajednici treba da doprinesu naporima za 

izgradnju sredstava potrebnih za potencijalnu 

podršku. Međutim, bilo kakvo udruživanje rizika 

stvara moralnu opasnost jer muti signale tržišta. 

Ovo bi predstavljalo argument protiv bilo kakve 

uzajamne podrške i oslanjanje na mehanizme 

finansijskih tržišta radi sprovođenja fiskalne 

discipline. Dakle, iskustvo je više puta pokazalo da 

tržišni signali mogu ostati slabi dugo vreme i često 

dominiraju promene u  apetitu prema riziku koji 

mogu biti prilično nasilni. To znači da u stvarnosti 

oslanjanje na tržišne signale kao mehanizam za 

sprovođenje fiskalne discipline predstavlja prilično 

slabu taktiku
61

. U stvari, oslanjanje na promene u 

apetitu za rizik i druge snage koje imaju malo veze 

sa kreditnom sposobnošću države može da dovede 

do velikih promena na prinos razlike pa čak i 

kreditne restrikcije koje imaju malo veze sa 

ekonomskim osnovama. Problem moralne 

opasnosti se nikada ne može potpuno neutralisati, 

ali  predlog može biti ograničen na dva načina: 

kroz mehanizam finansiranja EMP-a i 

uslovljavanjima vezanim za njegovu podršku. 

Stoga je neophodna rasprava, odnosno analiza, pre 

svega, dva podjednako važna pitanja, sprovođenje 

i “uredan” default (neizvršenje novčanih obaveza).  

1. Mehanizam finansiranja 

Jednostavan mehanizam koji bi ograničio problem 

moralne opasnosti bi mogao biti sledeći
62

: samo 

one zemlje koje krše kriterijume Mastrihta moraju 

da doprinesu. Stope doprinosa bi se računale na 

sledećoj osnovi:  
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1. 1% godišnje od "viška duga", definisan kao 

razlika između stvarnog nivoa javnog duga (na 

kraju prethodne godine) i ograničenja Mastrihta od 

60% BDP-a. Za Grčku sa dugom od 115 % BDP-a, 

to bi značilo doprinos EMF-u od 0,55%.  

2. 1% od preteranog deficita, odnosno iznos 

deficita za datu godinu koji prevazilazi granicu 

Mastrihta od 3% BDP-a. Za Grčku, deficit od 13% 

BDP će dovesti do doprinosa EMF-u od 0,10% 

BDP-a.  

Dakle, ukupan doprinos za Grčku u 2009. godini bi 

bio 0,65% od BDP-a.  

Prilozi treba da se zasnivaju na deficitu i nivou 

duga, jer oba predstavljaju znake upozorenja 

predstojeće nesolventnosti ili rizik likvidnosti (ovo 

je takođe razlog zbog kojeg su oba uključena u 

kriterijume Mastrihta i obe su bitne za Pakt 

stabilnosti, mada je u praksi odnos duga igrao 

manju ulogu). Doprinosi će biti uloženi na nivou 

investicija vladinog duga zemalja članica evro 

zone. Servisiranje duga (u slučaju da su sredstva 

morala biti prikupljena na tržištu) će biti plaćeno 

od budućih doprinosa. Zemlje sa izuzetno jakim 

javnim finansijama ne bi trebalo da doprinose, jer 

bi one de fakto nosile teret u slučaju da se kriza 

ostvari. Njihova podršku EMF-u  će biti od 

ključnog značaja ako EMF bude pozvan u akciju. 

Moglo bi se reći da bi oporezivanje zemalja pod 

fiskalnim stresom radi finansiranja EMF-a samo 

pogoršalo njihove probleme. Međutim, većina 

doprinosa će morati da se uplaćuje zbog duga 

srednjeg nivoa mnogo pre nego što se kriza javi.  

Sa predloženim mehanizmom finansiranja, EMF bi 

do sada bio u stanju da akumulira 120 milijardi 

evra u rezervi od početka EMU-a, verovatno 

dovoljno za finansiranje spašavanja većine malih 

do srednjih država članica evrozone. Što se tiče 

oblika intervencije, u principu EMF bi mogao da 

pruži finansijsku pomoć na jedan od dva načina
63

: 

mogao bi da proda deo svoje imovine (ili prikupi 

sredstva na tržištu), i pruži zemlji članici kredit, ili 

bi jednostavno mogao da pruži garanciju za 

određeno izdavanje javnog duga.  

2. Uslovljavanje  

Kreatori ideje o EMF-u smatraju da njegovom 

zaživljavanju treba  da postoje, najmanje, dve 

odvojene faze: 

Faza 1: Svaka država članica može da poziva na 

sredstva od EMFa u iznosu koji je uplatila u 

prošlosti (uključujući i kamate), pod uslovom da je 

njen Program fiskalnog prilagođavanja odobren od 
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strane Eurogrupa. Zemlja u pitanju bi tako mogla  

da izda javni dugi sa garancijom EMFa do ovog 

iznosa.  

Faza 2: Bilo kakav pokušaj za garanciju EMF-a 

iznad tog iznosa će biti moguć samo ukoliko 

država pristane na program prilagođavanja 

napravljen po meri i pod  zajedničkim nadzorom 

od strane Komisije i Eurogrupa.  

Sa operativnim EMF-om, bilo bi mnogo manje 

verovatno da se kriza pojavi. Međutim, u slučaju 

da kriza nastane, EMF bi mogao odmah da pređe u 

akciju, jer ne bi morao da preduzme bilo kakve 

velike finansijske radove unapred. Javna 

finansijska kriza se ne dešava kao grom iz vedrog 

neba. Zemlja članica koja nailazi na finansijske 

teškoće će imati velike deficite iza sebe već neko 

vreme i situacija je na taj način blisko praćena pod 

procedurom preteranog deficita.  

3. Sprovođenje  

EU ima niz mehanizama prinude u slučaju da se 

zemlja u pitanju ne pridržava svojih obaveza: kao 

prvi korak, nova sredstva (garancije) bi bile 

odsečene. Ovo je standardno, ali EU može da učini 

mnogo više. Sredstva iz strukturnih fondova 

takođe mogu da se odstrane (ovo je već 

predviđeno, u slabom obliku, u okviru Pakta za 

stabilnost). Za zemlje kao što je Grčka, to bi moglo 

da iznosi oko 1-2% BDP-a godišnje. Konačno 

zemlja može efikasno da se odseče od novčanog 

tržišta evro zone, kada njen javni dug prestane da 

bude sporan za repo operacije ECB. Ključna stvar 

ovde jeste da ove sankcije mogu biti primenjene na 

inkrementalan način i da nameću značajne 

ekonomske i političke troškove bilo kojoj zemlji 

dovela u pitanje efikasno sprovođenje ranije 

dogovorenog programa.  

4. “Uredan” default 

Ključni aspekt rasprave o finansiranju poteškoća u 

Grčkoj ili drugim zemljama se često previdi: 

potreba da se pripremi za neuspeh! Najjači 

pregovarački adut dužnika je uvek da se default ne 

može dozvoliti jer bi srušio čitav finansijski 

sistem. Zato je stvaranje mehanizma koji bi 

minimizirao neizbežne poremećaje koji proističu iz 

default-a od ključnog značaja. Tržišna disciplina se 

može postići samo ukoliko se default omogući zato 

što njegovi troškovi u tom slučaju mogu biti 

sadržani. Presudna prednost EMF-a bi bila i da 

može da upravlja urednim default-om zemlje 

članice eurozone koja nije u skladu sa uslovima 

vezanim za usklađivanje programa. Jednostavan 

mehanizam, po uzoru na uspešna iskustva sa 

Brejdi obveznicama, može da se primeni. Za 

zaštitu od sistemskih efekata default-a, EMF bi 

mogao ponuditi nosiocima duga zemlje razmenu 

ovog duga za haircut (Procenat koji se oduzima od 
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nominalne vrednosti sredstava koja se koriste kao 

zalog. Veličina haircut-a odražava rizik u vezi sa 

držanjem sredstava). Ovo će biti ključna mera u 

cilju ograničavanja ometanja nastalih zbog default-

a. Default kreira mrežasti efekat kroz finansijski 

sistem, jer svi instrumenti dugovanja zemlje 

neizvršioca postaju bezvredni i nelikvidni (za više 

informacija o podrazumevano rizici, vidi Bigs et 

al., 2010). Međutim, sa razmenom a la Brejdi, 

gubici u korist finansijskih institucija bili bi 

ograničeni (i mogu se kontrolisati prema izboru 

haircut-a).  Koliko bi drastični haircut-ovi trebali 

biti? Fiskalni kriterijumi Mastrihta i u ovom 

slučaju nude korisne smernice. Intervencija EMF-a 

se može utvrditi na jednostavan način: EMF može 

da izjavi da bi bio spreman da uloži iznos koji je 

jednak 60% od BDP-a zemlje. Drugim rečima, 

haircut bi bio postavljen na takav način da bi iznos 

koji EMF mora da potroši da otkupi ceo javni dug 

zemlje u pitanju je jednak 60% od BDP-a te 

zemlje. Ovo podrazumeva da u zemlji sa dugom 

prema BDP-u od 120%, haircut bi iznosio 50%, jer 

bi EMF "platio" samo 60/120. Naravno, veličina 

haircut-a je takođe politička odluka koja će biti 

vođena procenom o veličini gubitka koji poverioci 

mogu da iznesu a da ne postanu izvor sistemske 

nestabilnosti. Ali neizvesnost se može mnogo 

smanjiti ukoliko se finansijskim tržištima da ovaj 

pristup kao standard na osnovu kriterijuma iz 

Mastrihta.  

Štaviše, treba imati u vidu da bi EMF menjao samo 

one obaveznice kojima se trgovalo na otvorenim 

berzama ili koje su bile prethodno registrovane uz 

pomoć specijalne branše EMF-a koja se bavi 

proverom brojkama javnog dug. To znači da 

obaveznice koje proističu iz tajnih izvoda 

transakcija ne bi imale pravo na razmenu. Ovo će 

biti jako preventivno sredstvo protiv korišćenja 

ovog tipa često mračnih transakcija sa kojima 

vlada pokušava da dopuni svoje javne finansije. 

Posebno u vreme krize, svi poverioci bi imali jak 

podsticaj da istupe i  registruju svoja potraživanja 

prema vladi u finansijskim teškoćama.  

U zamenu za pružanje razmene bona fide javnog 

duga za haircut, EMF će dobiti sva prava prema 

zemlji neizvršiocu. Od tog trenutka pa nadalje, bilo 

koja dodatna sredstva koja bi zemlja primila mogla 

bi da se koriste samo u posebne svrhe odobrene od 

strane EMF-a. Ostale EU transakcije bi, takođe, 

bile utrošene pod strogom proverom EMP-a, ili bi 

se mogle koristiti za plaćanje duga prema EMF-u. 

Bez takve procedure za uredan stečaj, Zajednica bi 

mogla biti talac zemalja koje ne žele da se 

prilagode, preteći da izazovu sistemske krize ako 

finansijske pomoći nema na vidiku. Države članice 

E U ostaju suverene države. Zemlja u opisanoj 

stuaciji  može takav upad u svoju politike od strane 

EMF-a da doživi kao kršenje njenog suvereniteta i 

stoga kao neprihvatljiv. Međutim, EU članica ima 

pravo da odbije da prihvati odluke EMF-a i da 

napusti EU, i sa ovim, EMU, prema članu 50 

Mastrihtskog ugovora. Cena za to bi, naravno, bila 

mnogo veća nego ona u slučaju Argentine. Ako bi 

zemlja odbila svaku saradnju i ne bi napustila EU 

sama od sebe, ona može da bude efikasno izbačena 

po članu 60. Bečke konvencije o Međunarodnim 

ugovorima, odnosno članu 7. Ugovora iz Lisabona. 

6. DILEME MEĐU ČLANICAMA 

EVROPSKE UNIJE 

Ideja o Evropskom monetarnom fondu unela je 

dosta kontroverzi u rešavanju složene „evropske 

jednačine“, u kojoj su još mnogi odnosi još 

nedefinisani. Naime, u toj „evropskoj jednačini“ 

treba da se pomiri potreba za efikasnošću i 

stabilnošću, a da se ne naruši komplikovana 

evropska politička konstrukcija: 

 federacija u monetarnim odnosima, 

poljoprivredi, trgovini i zaštiti životne 

sredine; 

 konfederacija u socijalnoj i ekonomskoj 

politici, zaštiti potrošača, unutrašnjoj politici; 

 međunarodna organizacija u spoljnoj politici; 

 jedinstveno tržište koje se bazira na carinskoj 

uniji i (ne sasvim) jedinstvenoj moneti; 

 sporovi oko uloge Evropske centralne banke; 

 snažnija ekonomska integracija pogađa u srce 

nacionalni suverenitet članica EU; 

Dakle, postizanje konsenzusa među državama 

članicama EU, u sadašnjim uslovima, nije ni malo 

lako. Naime, to uključuje, između ostalih zemalja 

članica, i Veliku Britaniju, koja je van evrozone, a 

u kojoj se pregovara o koalicionoj vladi, što se u 

tamošnjem političkom ambijentu doživljava kao 

tele sa dve glave.“ Došavši u Brisel, Alister 

Darling, britanski šef državne blagajne, izjavljuje 

da finansijsko tržište treba da se stabilizuje, ali da 

ta zemlja neće obezbediti podršku za evro. 

Nemačka se najpre suprotstavljala da finansira 

spasilačku akciju u Grčkoj, ali je, na kraju, platila 

najveću sumu. Čule su se bojazni da bi i nemačke 

vlasti mogle da se uzdrže od podrške  

stabilizacionom mehanizmu zbog toga što bi on 

mogao da redefiniše postojeće EU ugovore. S 

druge strane, Holandija je tražila da Evropska 

komisija dobije veća ovlašćenja, da ona preuzme 

jemstva od članica evrozone i da plasira zajmove 

pojedinim zemljama preko mehanizma koji bi se 

mogao nazvati i „Evropskim međunarodnim 

monetarnim fondom“. Legalna baza za novi 

mehanizam je nađena u članu 122. Lisabonskog 

ugovora koji predviđa da članice EU mogu da 
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pruže finansijsku pomoć „u izuzetnim okolnostima 

izvan kontrole države. Bilo je već presedana u 

upotrebi novog mehanizma pozajmljivanja – 

Evropska komisija je već pozajmljivala s 

finansijskih tržišta, da bi pomogla prezaduženim 

zemljama kao što je Mađarska, Letonija i 

Rumunija, da se izbore sa svojim debalansima. 

ZAKLJUČAK 

Prirodno je da zemlje koje dele zajedničku valutu 

moraju imati pojačanu koordinaciju svoje 

ekonomske politike. Ideja za formiranje EMF-a 

proistekla je zbog velikih finansijskih poremećaja 

u evrozoni. Strahovanja da bi problemi Grčke 

mogli da se prošire mogli da se prošire i na druge 

zemlje, izazvala su napetost finansijskih tržišta i 

dovela do njihove velike finansijske, ali i političke 

nestabilnosti. Međutim, mnogi eksperti imaju 

primedbe, pre svega, što bi se time kršio „no-

bailout“ princip Mastrithtskog ugovora. S druge 

strane, brojni eksperti smatraju da je formiranje 

EMF-a zapravo jedini način da se no-bailout 

pravilo učini verodostojnim, jer Mastrihtski 

sporazum nije predvideo krhka finansijska tržišta, 

te realna opasnost od finansijskog kraha čini da 

„čist“ no-bailout“ pristup deluje potpuno nerealno. 

Mogu se izdvojiti dve ključne prednosti  predloga 

o stvaranju EMF-a: prvo, finansiranje EMF-a treba 

da daju jasne podsticaje zemljama da zadrže svoju 

fiskalnu kuću u redu u svakom trenutku. Drugo, i 

možda još važnije, EMF bi mogao da obezbedi 

uredan postupak za stečaj na državnom nivou koji 

minimizuje poremećaj usled default-a. Obe 

funkcije će odlučno sniziti problem moralne 

opasnosti koji prožima u trenutnoj situaciji a u 

kojoj i tržišta i grčka Vlada pretpostavljaju da, na 

kraju, mogu da računaju na spasavanje zato što EU 

ne može da zamisli bankrot jedne od njenih 

članova (politika ne treba da bude usmerena ka 

sprečavanju neuspeha, već ka pripremanju za to). 

Pored toga, EMF bi mogao da doprinese 

transparentnosti javnih finansija jer bi njegov 

mehanizam intervencije u slučaju propasti kaznio 

sve derivate i druge transakcije koje nisu 

prethodno registrovane u posebnom registru 

javnog duga, koji bi EMF održavao.  

Predlog ne predstavlja „brz popravak“ za 

konkretan slučaj. Grčka je danas problem i moglo 

bi biti kasno da se stvori institucija koja bi se 

bavila ovim konkretnim slučajem. Ali, s obzirom 

na uopšteno pogoršanje javnih finansija u celoj 

EU, ostali slučajevi će se verovatno pojaviti pre ili 

kasnije. Iskustvo u Argentini pokazuje da se 

default pojavljuje tek nakon dugog perioda od 

nekoliko godina tokom kojih se ekonomske i 

političke teškoće ojačavaju međusobno. Propast 

nije neizbežna, kao što to pokazuje relativno 

uspešno iskustvo prilagođavanja u Irskoj i Letoniji. 

Ali ono što je neizbežno jeste značajan period 

neizvesnosti. Sa EMF-om, EU bi bila mnogo bolje 

pripremljena da se suoča sa ovim teškim 

vremenima. To je ključno pitanje pred Evropskom 

unijom danas: svi istorijski dokazi pokazuju da za 

vreme krize privatni dug teži da postane javni dug. 

Imajući u vidu nezapamćen rast privatnog duga 

tokom protekle decenije, Evropska unija mora da 

se pripremi za duži period stresa na planu javnih 

finansija. 
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Апстракт: Савремени привредни живот 

карактерише све изразитији процес глобалних 

промена које имају значајне последице по 

пословање савремених пословних субјеката. Те 

промене се огледају пре свега у све израженијој 

конкуренцији на тржишту, већој 

флексибилности, оријентацији ка купцима и 

све већој фокусираности ка међународном 

тржишту. Менаџмент пословних субјеката се 

суочава са потребом свакодневног доношења 

великог броја пословних одлука, а за које су 

потребни релевантни подаци. Највећа 

информациона подршка доношењу пословних 

одлука лежи у рачуноводственом 

информационом систему, односно његовом 

финалном продукту финансијским извешта-

јима. Да би финансијски извештаји оправдали 

своју улогу у процесу пословног одлучивања, они 

се подвргавају процесу хармонизације и 

стандардизације финансијског извештавања. 

У раду ће се истаћи основне карактеристике 

савременог процеса глобали-зације, ефекти 

глобализације на процес финансијског 

извештавања, карактеристике савременог 

процеса глобалиазције, као и карактеристике 

процеса финансијског извештавања у  

Републици Србији и Босни и Херцеговини. 

 

Кључне речи: глобализација, финансијско 

извештавање, пословно одлучивање, Република 

Србија, Босна и Херцеговина. 

Abstract: Contemporary economic life is 

characterized by an increasing process of global 

changes which have important consequences in the  

management of contemporary business subjects. 

These changes are reflected in more important  

market competition, greater flaxibility, orientation 

towards buyers and much stronger focusing on 

international market. Business subjects 

management is encountering the necessity for  a 

lot of daily decision makikng in business which 

require relevant data. The greatest data support in 

decision making in business is in accounting 

information system, that is to say in its final 

product we call financial statements. Financial 

statements are submitted to the process of 

harmonization and standardization of financial 

reporting in order to justify their role in the 

process of decision maiking in business. This work 

will point out basic features of the contemporary 

process of globalization, globalization effects on 

the process of financial statements, features of the 

contemporary process of globalization, as well as 

features of the process of financial statements in 

The Republic of Serbia and Bosnia and 

Herzegovina. 

 

Key words: globalization, financial statements, 

decision making in business, The Republic of 

Serbia, Bosnia and Herzegovinas 
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Уводна разматрања 

Савремену тржишну привреду карактерише све 

израженији процес глобализације. 

Глобализација као процес који је компатибилан 

данашњим светским оквирима претворио је 

свет, у како се чето истиче, „глобално село“. 

Упркос противљењима појединих земаља, 

глобализација представља процес који је 

неминован и свака земља је у њега укључена, 

упркос противљењима. Искључење или 

супротстављање глобалним трендовима 

узрокују да земља, односно њена економија и 

сви учесници у њој остају изоловани са више 

него упитним могућностима даљег економског 

напретка и развоја. 

 

У средишту процеса глобализације се налази и 

процес финансијског извештавања, јер без њега 

је готово онемогућена комуникација на 

глобланом ниовоу између бројних пословних 

субјеката. Наиме, финансијски извештаји као 

финални продукт рачуноводственог 

информационог система представљају средство 

комуникације модерног бизниса. Управо путем 

својих финансијских извештаја, пословни 

субјекти презентују своје стање 

заинтересованим стејкхолдерима. Да би се 

омогућио процес глобализације финансијског 

извештавања, потребно је извршити његову 

хармонизацију и стандардизацију, како би се 

постигла унификација целокупног процеса 

финансијог извештавања у глобалним 

размерама. У том процесу значајну улогу имају 

међународне професионалне организације из 

области рачуноводства, које треба да омогуће 

успешну реализаицју процеса хармонизације и 

стандардизације у функцији уједначавања 

финансијског извештавања, као и што 

ефеикаснију имплементацију Међународних 

стандарда финансијског извештавања, односно 

Међународних рачуноводствених стандарда. 

 

Проблематика финансијског извештавања у 

Републици Србији и Босни и Херцеговини 

представља предмет интереса аутора у овом 

реферату. Дата проблематика уређена је пре 

свега Законом о рачуноводству од 16. јула 

2013. године у Србији и Законом о 

рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине 

донетим 2004. године. Поред тога егзистирају и 

Закони о рачуноводству и ревизији у 

Републици Српској и Федерацији Босне и 

Херцеговине, а што произлази из уставног 

уређења Босне и Херцеговине. Анализом и 

поређењем ових законских решења увидеће се 

заједничке карактеристике ових закона, њихове 

разлике и специфичности у  Србији и Босни и 

Херцеговини. Повлачењем ове паралеле 

створиће се услови да се компаративно уоче 

предности, недостаци у процесу финансијског 

извештавања у обе земље. 

1. Процес глобализације – изазови и 

ограничења 

Глобализација је процес који је иманентан 

данашњој светској збиљи и који је 

инкорпориран у све њене поре. Сама реч 

глобализација етимолошки води порекло од 

латинске речи globus која је у почеку 

означавала геометријско тело, а у данашњим 

условима ова реч означава читаву планету 

Земљу. Први пут се реч глобализација у 

стандардним речницима савремених језика 

појавила у чувеном речнику енглеског језика 

који је израдио Дик Меснер. Од тада па до 

данас ова реч сигурно представља једну од 

најчешће коришћених речи у модерном 

друштву, за коју се са сигурношћу може рећи 

да је данас све глобализација, односно све је 

глобално. 

 

Сам процес глобализације може се означити 

као процес интерконекције између држава, при 

чему дешавања у једној држави се рефлектују 

на догађаје у другој држави и обрнуто. То 

намеће закључак да све позитивне тенденције у 

једној држави се пројектују на остале, али и све 

негативне тенденције остављају штетне 

последице по друге државе. Ради се заправо о 

процесу који је незаустављив и који од држава 

захтева да му се прилагоде уколико желе да 

користе благодети које са собом носи, као и да 

у што је више могућој мери превазиђу или 

ублаже његове негативне тенденције.  

 

Последица процеса глобализације је 

интернационализација пословања која се пре 

свега манифестује кроз транснационализацију 

производње и промета, затим информатизацију 

друштва на светском нивоу, нове облике 

регионалне сарадње, све већој доступности 

научних информација, изједначавању услова 

сарадње, као и појави све већег броја и 

продубљивању делатности међународних 

организаија. Када се посматра област 

економије може се констатовати да доминанту 

улогу у овом процесу интернационализације 

имају Међународни монетрани фонд, Светска 

банка и Светска трговинска организација које 

представљају тријаду светког економског 

поретка. Ове институције доминанто утичу на 

глобална привредна дешавања.  

 

У средишту процеса глобализације су 

Сједињене Америчке Државе, као економски 

најмоћнија привреда, у глобалним размерама 
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посматрано, заједно са осталим високо 

развијеним земљама које по основу овог 

процеса остварују бројне бенефите. Кроз 

поменути процес дате земље продају своје 

скупље, финалне производе неразвијеним и 

земљама у развоју, а од неразивјених земаља 

купују јефтине сировине и полупроизводе, при 

чему се јаз између богатих и сиромашних још 

више продубљује. Високоразвијене земље своју 

прљаву технологију и застарелу опрему 

продају неразвијеним земљама повећавајући на 

тај начин њихову зависност.  

 

Мултинационалне и транснационалне 

корпорације, заправо, представљају најважнији 

пратећи елемент процеса глобализације. 

Суштина њиховог деловања састоји се у 

имплементирању законитости светске привреде 

и универзалном карактеру. Суштина тих 

глобалних трендова који се управо осликавају 

кроз мултинационалне и транснационалне 

корпорације огледа се у све већем 

диверсификовању пословних субјеката и 

делатности са којима се они баве, затим све 

већој концентрацији капитала, као и 

интеграцији индустријског и финансијског 

капитала. Резултат ових процеса се пре свега 

манифестује у распростирању роба и услуга, 

интернационализацији капитала, обезбеђивању 

најјефтинијих инвестиција, као и грађењу 

филијала на најзначајнијим иностраним 

тржиштима.  

 

Од свог настанка корпорације су своју 

пословну активност темељиле на следећа 

четири главна циља глобалистичког процеса и 

то (Лековић, 1999, стр. 131): снабдевање својих 

производних капацитета што јефтинијим 

сировинама из иностранства, учвршћивању 

продаје на иностраним тржиштима кроз 

отварање својих филијала у другим земљама, 

предузимању мера у правцу делокализација 

своје производне делатности ка земљама где су 

трошкови пословања мањи у односу на 

матичну земљу и оријентација на техно-

финансијску стратегију која се испољава кроз 

организацију партнерских пословних субјеката, 

закључивање дугорочних партнерских 

споразума са другим пословним субјектима, 

напуштање старих производних линија и 

отварање нових и сл. 

 

Кроз своје пословно деловање корпорације 

имају за циљ што веће повезивање са другим 

пословним субјектима, трудећи  се да што 

више елеминишу свој национални идентитет, 

превазилазећи на тај начин бројне препреке 

политичке и друге природе. Дате корпорације 

су све више схватиле да морају уважавати 

локалне специфичности, односно да своју 

делатност морају прилагодити земљи у којој 

послују. У супортном, њихово пословање у 

таквим земљама води у сигурну пропаст. Дате 

пословне јединице у другим земљама се све 

мање третирају у функцији стицања профита за 

матичну корпорацију, а све више се посматрају 

као самостални пословни субјекти, односно ове 

корпорације свету прилазе као „глобалном 

селу“ посматрајући га као јединствену целину. 

Деловање датих  корпорација се мора 

посматрати у контексту опште глобализације, 

која се рефлектује у све већем степену 

повезаности култура и цивилизација.  

 

Кроз процес алокације капитала из матичне у 

друге земље остварују се циљеви савремених 

тржишних субјеката да се кроз директне стране 

инвестиције обезбеђује технолошко лидерство 

стварајући на тај начин трајне изворе 

конкурентске предности, а што је свакао циљ 

савремених тржишних субјеката. Снага 

мултинационалних и транснационалних 

корпорација је данас све већа и огледа се у 

чињеници да су њихове валутне резерве 

значајно веће у односу на валутне резерве 

централних банака великог броја земаља. Све је 

то резултовало чињеницом да је светска 

привреда постала глобална економска мрежа, а 

да су корпорације постале централни део те 

мреже. 

Тржиште постаје доминантан предмет интереса 

свавремене економије. Информационе 

технологије постају најважнији фактор 

привредног развоја, а вредност све више 

стварају интелектуални ресурси, а не физичка 

снага радника. Глобализација је са собом, услед 

свега раније поменутог, допринела развоју 

нове, тзв. дигиталне економије. Основ тога је 

способност земаља да користе информациону 

подршку за економски и укупни друштвени 

развој, а који се често означава као „е – 

спремност“.  

Позицију земаља Западног Балкана у погледу 

коришћења информационих технологија у свом 

развоју најбоље илуструје следећа табела: 

 
Табела 1. Земље Западног Балкана рангиране према 

индексу НР (Network Readiness) 

 

Земља Ранг према индексу 

НР 

Црна Гора 48 

Хрватска 51 

Македонија 67 

Босна и Херцеговина 78 

Србија 87 

 

Извор: Крсмановић, 2013, стр. 68 
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Анализирајући дату табелу број 1 уочавамо да 

је у погледу „е – спремности“ најдаље одмакла 

Црна Гора, док је на последњем месту 

Република Србија која заузима 87 место. Босна 

и Херцеговина је на претпоследњем месту у 

оквиру земаља Западног Балкана и заузима 78 

место. Република Хрватска заузима 51, 

Република Македонија заузима 67 место. Дата 

табела нам указује да највеће перспективе за 

коришћење информационих технологија у 

процесу привредног развоја и уопште 

друштвеног развоја има Црна Гора, док 

најмање перспективе има Република Србија.  

Да би се успешно укључиле у савремене 

глобалне процесе и трендове и заузеле што 

бољу позицију на глобланом тржишту, земље 

морају имати висок степен информационе 

развијености, као претпоставке данашњег 

напретка, јер без добро развијених 

информационих технологија нема ни тржишног 

напредовања.  

2. Глобализација и финансијско 

извештавање 

Као што је претходно изнето процес 

глобализације узроковао је то да је свет постао 

„глобално село“, односно дошло је до стварања 

јединственог светског тржишта унутар кога се 

бришу националне границе.  Као последица 

таквог стања долази до стварања светске 

привреде као јединствене целине унутар које 

делује велики број пословних субјеката из 

различитих земаља. Да би могли успешно 

егзистирати на глобалном тржишту, пословни 

субјекти морају изградити и очувати своју 

конкурентску предност, као предуслов њиховог 

опстанка и развоја. Пошто егзистирају на 

јединственом тржишту морају међусобно 

сарађивати и комуницирати,  а да би се то 

могло реализовати морају комуницирати истим 

пословним језиком. Тај пословни језик је 

рачуноводство, а инструмент комуницирања су 

финансијски извештаји, сачињени по важећим 

МРС/МСФИ. 

 

Да би финансијски извештаји остварили своју 

улогу инструмента комуникације, они морају 

бити сачињени јединствено, а то се управо 

остварује кроз процес хармонизације и 

стандардизације финансијског извештавања 

путем МРС/МСФИ. У том правцу донети су 

Међународни рачуноводствени стандарди, 

односно Међународни стандарди финансијског 

извештавања. Циљ ових стандарда је изградња 

јединственог система финансијског 

извештавања у глобалним оквирима. 

 

Хармонизација финансијског извештавања у 

данашњим условима је постала нужност, јер је 

она услов опстанка пословних субјеката и 

привредног развоја земље у данашњим 

тржишним условима. Она треба да делује у 

правцу отклањања разлика у процесу 

финансијског извештавања, што произлази из 

чињенице да постоје значајне разлике у пракси 

финансијског извештавања, а те разлике се 

негативно одражавају на процес припремања, 

консолидације, ревидирања и интерпретације 

публикованих финансијских извештаја. Поред 

тога, различитост финансијских извештаја 

онемогућава или барем значајно успорава 

процес интернационализације токова капитала. 

Ефикасност усмеравања токова капитала је у 

значајној мери смањена, те из тог разлога 

долази до успоравања привредног развоја и 

просперитета у светским размерама.  

 

Процесом хармонизације финансијских 

извештаја треба да се омогући постизање већег 

степена упоредивости финансијских извештаја 

пословних субјеката из различитих земаља, 

односно постизање униформности или 

једнообразности у процесу финансијског 

извештавања у мери у којој је то могуће. Дати 

процес хармонизације финансијског 

извештавања се може спроводити „de jure“ у 

оквиру које се врши процес хармонизације 

рачуноводствених правила и „de facto“ – када 

се врши хармонизација рачуноводствених 

пракси што је далеко квалитетнији и 

продуктивнији процес. 

 

Успешан процес хармонизације, а у оквиру 

тога и стандардизације процеса финансијског 

извештвања би требало да омогући стварање 

финансијске инфраструктуре која би почивала 

на пет  „златних начела“ које су поставили 

Међународни монетарни фонд и Светска банка. 

Та начела захтевају постизање 

транспарентности финансијског извештавања, 

успостављање солидног финансијског система, 

укључивање у што већој мери приватног 

сектора, обезбеђење и уређивање 

либерализације токова капитала и 

модернизацију међународног тржишта. 

 

У процесу хармонизације финансијског 

извештавања наилази се на бројне препреке и 

сметње овом процесу, чије превазилажење је 

предуслов спроводљивости овог процеса. Те 

препреке могу бити бројне и разноврсне. Једна 

од препрека процеса хармонизације 

финансијског извештавања су разлике које 

постоје између рачуноводствених пракси 

различитих земаља које су укључене у овај 

процес, а што произлази из њихових 
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националних обележја и разлика. Препреке 

хармонизацији финансијског извештавања могу 

бити и одсуство и непостојање моћне 

регулаторне агенције у светским размерама, 

национализам, као и економске последице 

рачуноводствених стандарда, које уколико 

постану доминантан фактор, могу да делују 

ограничавајуће на процес хармонизације 

финансијског извештавања. 

 

Посебну новину у процесу финансијског 

извештавања представља новодонета 

Директива 34 ЕУ која је усвојена на пленарној 

седници Европског парламента 12. јуна 2013. 

године под називом Директива о годишњим 

финансијским извештајима, консолидованим 

финансијским извештајима и повезаним 

извештајима одређених типова пословних 

субјеката под ознаком 2013/34/ЕУ. Дата 

Директива је објављена у службеном гласнику 

Европске уније 29. јуна 2013. године са 

ступањем на снагу двадесетог дана од дана 

објаве. Њеним доношењем престају да важе 

Четврта и Седма директива ЕУ.  

 

Директива се односи пре свега на акционарска 

друштва, друштва са ограниченом 

одговорношћу, командитна друштва и ортачка 

друштва, док су из ове Директиве искључене 

непрофитне организације. Нова Директива је са 

собом донела и нове критеријуме за 

разврставање правних лица. Следећа табела 

приказује новодонете критеријуме за 

разврставање правних лица: 

 

Табела  2.  Критеријуми ЕУ за разврставање 

правних лица 

 

Правна 

лица 

Број 

запосле

них 

Пословна 

имовина 

Пословни 

приходи 

Микро до 10 до 350.000 до 700.000 

Мала до  50 до 4.000.000 до 8.000.000 

Средња до 250 до 20.000.000 до 

40.000.000 

Велика Изнад 

250 

изнад 

20.000.000 

изнад 

40.000.000 

 

Извор: Павићевић, 2013, стр. 172 

 

Анализирајући табелу број 2, уочавамо да је, 

извршена класификација правних лица на 

територији ЕУ у четири групе: микро, мала, 

средња и велика. Из дате табеле је уочљиво да 

критеријуми њихове класификације произлазе 

по основу броја запослених, величине активе и 

оствареног прихода пословног субјекта. 

 

Нова Директива 34 ЕУ доноси обавезу 

састављања додатних финансијских извештаја. 

Додатни финансијски извештаји обухватају три 

извештаја и то: Извештај управе, Изјава о 

корпоративном управљању и Извештај о 

плаћањима према Влади. Извештај управе 

представља извештај који садржи објективан 

преглед развоја и перформанси пословног 

субјекта, са описом његовог положаја и 

прегледом ризика и неизвесности са којима са 

суочава пословни субјект. Посебну вредност 

овог извештаја представља чињеница да 

садржи информације о заштити животне 

средине и питањима запослених. Овај извештај, 

такође, садржи податке о  пројекцији будућег 

пословања пословног субјекта, о активностима 

у области истраживачко – развојних 

активности, коришћењу финансијских 

инструмената и сл. Изјава о корпоративном 

управљању укључује податке везане за кодекс 

корпоративног управљања који се примељује 

унутар пословног субјекта на добровољној 

основи или ка законској обавези, одступања од 

кодекса корпоративног управљања, као и 

разлози тог одступања, идентификацију 

интерних контрола пословног субјекта и 

љихове карактеристике и информације о 

понудама за преузимање, као и састав и начин 

рада административних, управљачких и 

надзорних органа. Извештај о плаћањима 

према Влади дужна су да састављају послвони 

субјекти који се котирају на берзама, 

некотирајући велики пословни субјекти, као и 

пословни субјекти који се баве сечом 

примарних шума. Основна сврха овог 

извештаја је унапређење транспарентности 

плаћања према Влади од стране рударског и 

сектора шумарства. Оно што се може 

закључити анализирајући дату Директиву 34 

ЕУ да је она првенствено усмерена ка сектору 

малих пословних субјеката. 

3. Систем финансијског извештавања у 

Републици Србији и Босни и 

Херцеговини 

Рачуноводствена регулатива у Републици 

Србији је пре свега усмерена ка обезбеђењу 

квалитетних рачуноводствених информација 

намењених задовољавању потреба интерних и 

екстерних корисника са циљем доношења 

квалитетних и правовремених пословних 

одлука у правцу остваривања раста и развоја 

пословног субјекта кроз нормативно 

регулисање рачуноводства.  

 

Законску регулативу у Републци Србији у 

области финансијског извештавања чине, пре 

свих, Закон о рачуноводству Службени гласник 

Републике Србије 62/13, Закон о ревизији 

Службени гласник Републике Србије 62/13, те 
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бројна подзаконска акта донета на основу тих 

закона у којима се регулишу сва битна питања 

у процесу финансијског извештавања.  

 

Најновији Закон о рачуноводству је усвојен 16. 

јула 2013. године. Новоусвојени Закон о 

рачуноводству садржи 53 члана којима се 

регулише рачуноводствена проблематика. 

Датим законским решењем се регулишу 

обвезници његове примене, критеријуми за 

разврставање правних лица, организација 

рачуноводства и рачуноводствене исправе, 

начин и услови за вођење пословних књига, 

признавање и вредновање позиција у 

финансијским извештајима, састављање, 

достављање и јавно презентовање 

финансијских извештаја и годишњег извештаја 

у пословању, затим Регистар финансијских 

извештаја, Национална комисија за 

рачуноводство, те проблематика надзора над 

спровођењем одредби овог закона. Једна од 

битних новина новог Закона о рачуноводству у 

односу на ранији Закон о рачуноводству и 

ревизији је критеријум разврставања правних 

лица. Новим законским решењем из 2013. 

године правна лица се разврставају на микро, 

мала, средња и велика правна лица при чему се 

као критеријуми за разврставање користе 

просечан број запослених, пословни приход и 

просечна вредност пословне имовине утврђена 

на дан састављања редовног годишњег 

финансијског извештаја у пословној години.  

 

Да би се неко правно лице сврстало у правно 

лице средње величине мора  да прелази 

најмање два од следећа три критеријума
 
Закон 

о рачуноводству, Службени гласник РС 62/13, 

члан 6): просечан број запослених 50, пословни 

приход у износу од 8.800.000 ЕУР у динарској 

противвредности, те просечна вредност 

пословне имовине се креће у износу од 

4.400.000 ЕУР у динарској противвредности, а 

добија се кроз поступак израчунавања 

аритметичке средине вредности на почетку и 

на крају године. Поред претходних 

критеријума, да би неко правно лице било 

сврстано у категорију правних лица средње 

величине, мора задовољавати и следећа три 

критетијума, при чему не смеју прећи два од 

постојећа три основна критеријума (Закон о 

рачуноводству, Службени гласник РС 62/13, 

члан 6): просечан број запослених 250; 

пословни приход у износу од 35.000.000 ЕУР у 

динарској противвредности, те просечну 

вредност пословне имовине у износу од 

17.500.000 ЕУР израчунатом кроз поступак 

израчунавања аритметичке средине вредности 

на почетку и на крају пословне године. Управо 

ова законска одредба или законско решење је 

било предмет спорења и приговора многих 

угледних стручњака из области рачуноводства 

и ревизије.  

 

Професионална рачуноводствена регулатива 

представља значајан сегмент укупне 

рачуноводствене регулативе чије је доношење 

у надлежности професионалних организација 

рачуновођа на националном, регионалном и 

локалном нивоу. Овом регулативом се 

промовишу и подстичу стандарди и 

модалитети понашања рачуноводствене 

професије у правцу подизања морала, 

одговорности и професионалног обављања 

постављених задатака пред рачуноводствену 

професију. У привредно високоразвијеним 

земљама професионална рачуноводствена 

регулатива има приоритет у односу на законску 

регулативу при чему ово правило не важи за 

Републику Србију, а што се може дедуковати 

на бази претходних разматрања.  

 

Према актуелној законској реулативи редовне 

финансјиске извештаје за све пословне субјекте 

који примењују МРС/МСФИ чине (Закон о 

рачуноводсту, Сл. гласник РС 62/2013, члан 2): 

Биланс стања представља преглед имовине, 

обавеза и капитала правног лица на одређени 

дан; Биланс успеха представља преглед 

прихода, расхода и резултата пословања 

насталих у одређеном периоду;  Извештај о 

осталом резултату чине ставке прихода и 

расхода (укључујући и рекласификације услед 

кориговања), које нису признате у Билансу 

успеха, како се захтева или дозвољава према 

другим МСФИ. Компоненте осталог резултата 

чине ставке које се, према захтевима појединих 

МСФИ, признају у оквиру капитала; Извештај 

о променама на капиталу пружа информације о 

променама на капиталу правних лица током 

извештајног периода; Извештај о токовима 

готовине пружа информације о приливима и 

одливима готовине и готовинских еквивалената 

током извештајног периода;  Напомене уз 

финансијске извештаје садрже описе или 

рашчлањавања ставки обелодањених у 

извештајима, примењене рачуноводствене 

политике, као и информације о ставкама које се 

нису квалификовале за признавање у овим 

извештајима, а значајне су за оцену 

финансијског положаја и успешности 

пословања правног лица, као и остале 

информације у складу са захтевима МСФИ. У 

зависности да ли припадају групи микро, 

малих, средњих или великих послвних 

субјеката разликује се и садржина објављених 

финансиских извештаја, тј. да ли је сет 

финаскијских извештај потпун или није.  
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Законску регулативу у области рачуноводства и 

финансијског извештавања на простору Босне 

и Херцеговине чини Закон о рачуноводству и 

ревизији Босне и Херцеговине Службени 

гласник БиХ 42/2004. Уважавајући 

територијалну организацију Босне и 

Херцеговине и ентитети које је сачињвају имају 

сопствене законске акте који регулишу 

проблематику рачуноводста и финансијског 

извештавања, као и Брчко Дистрикт.  

 

Законом о рачуноводству и ревизији Босне и 

Херцеговине утврђују се обавезни стандарди 

рачуноводства и ревизије, као и Кодекс 

професионалне етике који се примењују на 

територији целе БиХ. Датим законским 

решењем утврђују се и једниствени захтеви за 

стицање професионалних звања, те обезбеђује 

несметано функционисање рачуноводствене 

професије на територији целе Босне и 

Херцеговине.  Посебну специфичност овог 

законског решења представљају и одредбе које 

се тичу образовања јединствене Комисије за 

рачуноводство и ревизију БИХ која врши 

надгледање примене стандарда и друге послове 

који јој се повере. Овај законски акт је веома 

штур и садржи свега 15 чланова  и има за циљ 

несметано функцинисање рачуноводствене 

професије на територији целе Босне и 

Херцеговине.  

 

Република Српска као ентитет у саставу 

Босне и Херцеговине има своје законско 

решење које регулише проблематику 

рачуноводства и ревизије. Закон о 

рачуноводству и ревизији Републике Српске,  

Службени гласник Републике Српске бр. 36/09 

и 52/11 регулише „питања од значаја за 

организацију и функционисање система 

књиговодства и рачуноводства, припрему и 

презентацију финансијских извјештаја, 

формирање и рад Савјета за рачуноводство и 

ревизију Републике Српске, ревизију 

финансијских извјештаја, надзор над радом 

правних лица и предузетника који су 

регистровани за пружање услуга рачуноводства 

и ревизије, као и стицање звања, сертификација 

и лиценцирање.“ (Закон о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске, Службени гласник 

Републике Српске 36/09 и 52/11, члан 1). 

 

Према члану 17 поменутог закона годишње 

финансијске извештаје чине: Биланс стања – 

Извештај о финансијском положају на крају 

периода, Биланс успеха – Извештај о укупном 

резултату за период, Биланс токова готовине – 

Извештај о токовима готовине, Извештај о 

променама на капиталу и Напомене уз 

финансијске извештаје. У средња правна лица 

се према поменутом законском решењу 

сврставају и то према члану 5 сви пословни 

субјекти који имају просечан бој запослених од 

50 до 250, затим чија је вредност пословне 

имовине од 1.000.000 до 4.000.000 

конвертибилних марака, као и који остварују 

укупан огдишњи приход од 2.000.000 

конвертибилних марака до 8.000.000 

конвертиблоних марака. 

 

Посебна вредност Закона о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске се огледа у 

чињеници да су у законске одредбе уграђена 

професионална звања рачуновођа. 

Професионална звања која егзистирају у 

Републици Српској су: сертификовани 

рачуноводствени техничар, сертификовани 

рачуновођа и  овлашћени ревизор. Овим чином 

је и професионална регулатива добила 

званично признање за разлику од Републике 

Србије, где професионална звања нису део 

законског решења. кровним Законом о 

рачуноводсту и ревизији Босне и Херцеговине 

дата је могућност да се стечена звања у 

ентитетима и дистрикту могу нострификовати.  

 

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске 

као професионална асоцијација рачуновођа има 

значајну улогу у развоју и функционисању 

професионалне рачуноводствене професије на 

подручју Републике Српске. Захваљујући 

законском амбијенту у коме делује његов 

утицај на рачуноводствену професију је знатно 

већи у односу на исту професионалну 

асоцијацију у Републици Србији. Захваљујући 

овој чињеници у Републици Српској 

егзистирају и одређени сегменти професије 

који су тек у повоју у Републици Србији, попут 

интерних ревизора који при Савезу рачуновођа 

и ревизора имају и своје удружење. У оквиру 

поменутог Савеза егзистира и могућност 

стицања професионалних звања попут 

овлашћеног процењивача и сертификованог 

форензичког рачуновође, што је велики помак 

у поређењу са Републиком Србијом. 

Закључна разматрања 

Глобализација светске економије као  процес 

који је врло интензиван оставила је последице 

по све области друштвеног живота било да је 

реч о привредном, друштвеном, приватном. 

Услед тога пословни субјекти, да би опстали, 

морају своју пословну активност обављати на 

глобализованом тржишту кога карактерише 

врло интензивна конкуренција која влада 

између тржишних учесника.  
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Да би се остварила пословна сарадња између 

пословних субјеката, нужно је да они 

комуницирају јединственим језиком чији 

основни инструмент споразумевања 

представљају финансијски извештаји. Да би се 

обезбедила комуникација путем финансијских 

извештаја процес њиховог састављања мора 

бити хармонизован. У домену хармонизације 

финансијског извештавања новину представља 

новодонета Директива 34 ЕУ која је усмерена 

на финансијско извештавање пре свега малих и 

микро пословних субјеката. Бројна 

поједностављења која иста садржи доводе у 

питање истинитост и фер презентацију 

финансијских извештаја. 

 

У завршном делу рада анализиран је процес 

финансијског извештавања у Републици Србији 

и Босни и Херцеговини, са посебним освртом 

на Републику Српску, пре свега у сфери 

законске и донекле професионалне регулативе, 

као би се извеле сличности и различитости 

ових процеса у посматране две државе. 
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Резиме: Циљ рада је да истражи да ли брзина 

процеса транзиције утиче на развој 

менаџмента људских ресурса у привредама у 

транзицији. Зато смо своје истраживање 

фокусирали на праксе менаџмента људских 

ресурса у Србији. У раду ћемо бавити 

истраживањима следећим питањима: који су 

избори који треба да се праве у вези са 

образовањем младих људи, како могу образовни 

системи боље да одговарају потребама 

тржишта рада, и како би Србија требала да 

се бави проблемом незапослених лица или оних 

у неповољном положају на тржишту рада ? У 

раду настојимо да утврдимо објективну слику, 

ситуације у погледу развоја људских ресурса у 

Србији. Анализа је свеобухватна, јасна и 

доследно заснована на чињеницама и бројкама 

и наглашава тешкоће са којима се суочава 

менаџмент људских ресурса у Србији. Такође, 

истраживање, има за циљ да пружи 

могућности и препоруке за будућу стратегију 

развоја људских ресурса.  

Управљање људским ресурсима (HR/HRM) је 

уско повезано са социјалним и економским 

окружењем у коме разне организације или 

компаније послују. На основу тога може бити 

интересантно за стране потенцијалне 

инвеститоре да разумеју и разлике и 

сличности у примени управљања људским 

ресурсима у Србији. Успостављање модерне 

администрације, применом одговорности и 

транспарентности као кључних принципа, је 

од виталног значаја. 

Кључне речи: Управљање менаџментом 

људских ресурса, образовање, национална 

култура, економска кретања. 

Abstract: The aim of this study was to investigate 

whether the speed of the transition process affects 

the development of human resource management 

in transition economies. That's why we're focused 

his research on the practice of human resource 

management in Serbia. In this paper, we address 

the following research questions: What are 

choices to be made in relation to the education of 

young people, how can education systems to better 

meet the needs of the labor market, and that Serbia 

should deal with the problem of the unemployed or 

those in disadvantaged in the labor market? In this 

paper, we try to establish an objective picture of 

the situation in terms of human resource 

development in Serbia. The analysis is 

comprehensive, clear and consistently based on 

facts and figures and highlights the difficulties 

faced by human resource management in Serbia. 

Also, the research aims to provide options and 

recommendations for the future strategy of human 

resource development. Human resource 

(HR/HRM) is closely linked to the social and 

economic environment in which different 

organizations or companies operate. 

Based on that may be of interest to potential 

foreign investors to understand the differences and 

similarities in the implementation of human 

resource management in Serbia. Establishment of 

modern administration, application of 
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accountability and transparency as key principles 

is vital. 

Keywords: management of human resources, 

education, national culture, economic trends 

1. УВОД 

Током протеклих година ЕУ је у процесу 

проширења пружила конкретне доказе да су 

људски ресурси веома важни и широког опсега 

у реформама покренутих од стране земаља на 

њиховом путу ка чланству у ЕУ. Већина 

земаља на Балкану, улаже огроман напор у 

искоришћавању потенцијала њиховог људског 

капитала и његовим повећањем доприносе у 

економском и друштвеном благостању. 

Превасходни циљ приступања ЕУ је у циљу 

настојања да се постигне одржив раст, повећа 

просперитет и унапредити социјална кохезија. 

У раду се фокусирамо на проучавање односа 

између два главна аспекта развоја људских 

ресурса: образовање и обука у перспективи 

доживотног учењаи запошљавања. Рад се, 

такође, одражава на значају једнаких 

могућности у друштву за квалитет развоја 

људског капитала и свеобухватност образовања 

Србије, у обзир се узимају обуке 

зазапошљавања у системима. Околности које 

настају у окружењу Србије, посебно у 

Европској унији, јасно казују да је земљи 

потребан веома промишљен, организован и 

квалитетан развој система образовања јер је то 

један од кључних услова за развој Србије ка 

друштву заснованом на знању способном да 

обезбеди добру запосленост становништва. 

Менаџемент људских ресурса, а посебно у 

култури у Србији, заостаје за спознајом и 

праксом развијенијих земаља. Последњих 

година, постепено се уводи другачији приступ 

запосленима и то пре свега у сфери бизниса, 

али вероватно ће бити потребно још времена да 

се страна искуства ускладе са психосоцијалним 

специфичностима српског радног 

становништва. 

Подједнако су важни сви процеси у поступку 

запошљавања, међутим да би радници били 

задовољни послом неопходно је извршити 

адекватну анализу посла, и на тај начин на 

право место ставити праве људе, тј. раднике 

који по својим знањима, вештинама, 

карактеристикама одговарају захтевима посла. 

То у будућности може довести до израженог 

задовољства радника послом који обављају. 

Планирање људских ресурса представља 

процес у којем се на основу антиципираних 

промена у интерном и екстерном окружењу 

предвиђају потребе за људским ресурсима. То 

је процес у ком се организациони циљеви 

садржани у мисији и бизнис плановима 

преводе у одговарајуће циљеве HRM. 

2. СТРАТЕГИЈЕ И  ИЗАЗОВИ У                

ОБРАЗОВАЊУ 

Систем образовања је први и најважнији 

елеменат животне и развојне инфраструктуре 

сваког појединца, друштва и државе јер његов 

укупан ефекат одређује квалитет и ефекте 

изградње и коришћења свих други система, 

ресурса и квалитета живота. Стога се систем 

образовања треба да се развија тако да своју 

улогу остварује правовремено, квалитетно и 

ефикасно. 

Закон о основама система образовања 2009. 

поставља оквир за образовне политике преко 

предшколског до  средњег образовања, и 

сектори се виде као полазиште за даље, више 

специфичних, регулаторним поступцима који 

воде ка реформи имплементације, предвиђајући 

нове принципе и стратешке приступе. Развој 

производног система Србије мора се убрзано 

заснивати на знању, предузетништву 

образоване популације, сопственим и 

трансферисаним технолошким иновацијама, 

тржишној економији и међународној 

пословној, техничкој и другој кооперацији.  

Такође, на новим принципима правичности, 

као и  индивидуализовани приступ ученика и 

доживотно учење и за боље планирање, 

квалитет и ефикасност образовања. Образовни 

систем Србије има задатак да правовремено, 

квалитетно и ефикасно образује становништво 

Србије у складу са исказаним или препознатим 

развојним опредељењима Србије и да одговори 

на образовне потребе сваког становника Србије 

током целог његовог живота. 

Кључне иновације које би требало садржати 

стратегија образовања у Србији: 

1) образовни циљеви улагање у људски 

капитал, развој кључних вештина, 

способности подударања са захтевима 

послова, економије, науке и технологије, 

2) стандардизација на достигнућима у учењу, 

предавања и школе лидерских 

способности и квалитета, 

3) оснивање Савета за стручно образовање и 

образовање одраслих, 

4) повећана самосталност школа и 

флексибилнији програми у учењу, 

5) увођења финансирања по глави 

становника, 

6) осигурање квалитета на основу 

самоевалуације, планирања развоја и 
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повећаног обима школских стручних 

органа, 

7) почетно редефинисање и стручно 

усавршавање наставника, сви будући 

наставници требало би бити у обавези да 

прибаве одређени број ЕСПБ бодова у 

психолошким, педагошким и 

методолошким тренинзима (обукама).  

Мисија система образовања у Србији у 21. веку 

је да осигура основни темељ живота и развоја 

сваког појединца, друштва и државе заснованог 

на знању. 

Министарство просвете је за повећање 

ефикасности завршавања школовања утврдило 

стратешка опредељења која треба да се остваре 

до 2020. године, од којих се овде наводе 

следећа: 

1. За децу од 6 месеци до три године 

повећан приступ диверсификованим 

програмима и услугама и обезбеђен 

обухват деце овог узраста у износу од 

30%. За сву децу од 4 до 5,5 година 

обезбеђено да бесплатно користе 

скраћене (полудневне) квалитетне 

васпитно образовне програме у току 

једне школске године. За децу од 5,5 до 

6,5 година потпуни обухват кроз 

целодневне и полудневне облике 

припремног предшколског програма. 

 

2. Сва деца законом предвиђеног школског 

узраста (минимално 98% кохорте), без 

обзира на социјалне, економске, 

здравствене, регионалне, националне, 

језичке, етничке, верске и друге 

карактеристике, обухваћена су 

квалитетним основним образовањем и 

васпитањем из којег осипање није веће 

од 5% (основну школу завршава 93% 

кохорте). 

 

3. Минимално 95% оних који су завршили 

основну школу (88% кохорте) уписује 

некуод средњих школа. Средње 

четворогодишње школе уписује 78% 

кохорте – једна половина 

четворогодишње средње стручне а друга 

половина гимназије. Четворогодишње 

средње стручне школе завршава 

минимално 95% уписаних (37% 

кохорте); такође и гимназије завршава 

минимално 95% уписаних (37% 

кохорте). 

 

4. Стратегија сугерише да се, чим пре, 

обаве све потребне анализе ради 

утврђивања могућности да се од 2020. 

године учини обавезним: упис у средње 

образовање након завршене основне 

школе и останак у средњем образовању – 

за случај да није завршено – до стицања 

пунолетства. 

 

5. Уписује се у високо образовање: 

најмање 40% оних који су завршили 

четворогодишње средње стручне школе 

(15% кохорте) и 95% оних који су 

завршили гимназије (35% кохорте). 

Укупно уписује институције високог 

образовања најмање 50% кохорте; према 

проценама, највероватније 55% кохорте. 

 

6. Под претпоставком да 70% уписаних 

заврши високо образовање (струковне 

или основне академске студије), у року 

или с једном годином кашњења, учешће 

високообразованих у овој кохорти 

износило би највероватније 38,5%. 

 

7. Око 50% студената које заврше основне 

академске студије наставља школовање 

на мастер академским студијама. 

Најмање 10% студента који заврше 

мастер академске студије наставља 

студирање на докторским студијама. 

Минимално 60% студената докторских 

студија завршава студије у времену 

њиховог трајања тако да годишње 

најмање 200 доктораната на милион 

становника заврши студије у 

предвиђеном року. Најмање 10% 

студијских програма докторских студија 

заједнички су с иностраним 

универзитетима. 

 

8. Најмање 7% одраслих у Републици 

Србији обухваћено неким од је програма 

образовања одраслих. [1] 

3. СТРАТЕГИЈЕ  И  ИЗАЗОВИ У  

ЗАПОШЉАВАЊУ 

Један од основних циљева свих структурних 

реформи је повећање стопе запослености. С 

тим у вези, у наредном периоду биће извршена 

реформа институционалног оквира за 

функционисање тржишта рада тако да се 

повећа његова флексибилност и запошљавање 
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радника учини јефтинијим и мање ризичним за 

послодавца.  

Усвајање измена прописа о раду очекује се до 

почетка 2014. године. Сет реформи заснован на 

принципима флексигурности односио би се на 

повезивање права на отпремнину са радним 

стажом код тренутног послодавца уместо са 

целокупним радним стажом, флексибилније 

прописе који регулишу радно време, 

поједностављивање комплексне правне и 

административне регулативе у процесу 

заснивања и престанка радног односа и друго. 

Србија је почетком октобра 2013. године 

усвојила пакет мера за стабилизацију јавних 

финансија и опоравак привреде. У циљу 

отклањања непосредне опасности од кризе 

јавног дуга и стварања претпоставки за 

заустављање његовог даљег раста предвиђен је 

пакет мера за стабилизацију јавних финансија и 

опоравак привреде и то: 

a) смањење масе зарада у јавном сектору; 

b) повећање прихода - кроз повећање ПДВ-а 

са   

c) 8% на 10%, и системску борбу против 

сиве економије и др; 

d) смањење субвенција јавним предузећима;  

e) уштеде на робама и услугама; 

f) коришћење јефтинијих кредита; 

g) промена пословног амбијента - измена 

прописа о раду у циљу повећања 

флексибилности тржишта рада, 

поједностављење процеса издавања 

грађевинских дозвола и других кључних 

процеса за пословање.   

Такође су предвиђене структурне реформе: 

система социјалне заштите, државне управе, 

пензионог система, пореског система и 

реформе здравства, школства и науке. 

 Посебна област реформе односи се на 

предузећа у реструктурисању. Фискалном 

стратегијом за 2014. годину са пројекцијама за 

2015. и 2016. годину у делу који се односи на 

Реформу предузећа у реструктурисању 

предвиђен је завршетак процеса 

реструктурирања предузећа најкасније до 30. 

јуна 2014. године што је предвиђено изменама 

Закона о приватизацији и увођењем института 

принудне наплате.  

Министарство привреде Србије ће припремити 

Акциони план за оздрављење потенцијално 

просперитетних компанија и гашење пословно 

неуспешних предузећа из портфoлија Агенције 

за приватизацију (615 предузећа која 

запошљавају око 100.000 радника), с посебним 

аналитичким приказом финансијског стања, 

имовине и обавеза предузећа у 

реструктурирању (179 предузећа у поступку 

реструктурисања која запошљавају око 54.000 

радника). [2] 

Графикон бр. 1: Опште карактеристике 

незапослености, пријављених потреба и 

запошљавање од 2005. до 2013 у Србији. 

 

Извор:Национална служба за запошљавање 

Републике Србије[3] 

Сет реформи заснован на принципима 

флексигурности односио би се на повезивање 

права на отпремнину са радним стажом код 

тренутног послодавца уместо са целокупним 

радним стажом, флексибилније прописе који 

регулишу радно време, поједностављивање 

комплексне правне и административне 

регулативе у процесу заснивања и престанка 

радног односа и друго. 

ЗАКЉУЧАК 

Oбразовни систем преузима улогу кључног 

развојног фактора јер је квалитетно образована 

популација Србије прави ресурс како за ваљано 

коришћење природних и других наслеђених 

ресурса Србије тако и за развој нових, пре свега 

оних који ће се заснивати на напретку науке. 

Србија мора да ојача продуктивно приватни 

сектор, али и даље нема довољно подстицаја за 

развој радне снаге и интензивну производњу. 

Таленат  одлази у јавном сектору где су  се 

плате утростручиле у односу на повећања за 

запослене у приватном сектору.  Ово није 
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одржива економска политика у Србији, тачније, 

њена стратегија раста ће морати да буду 

избалансирана у свим секторима.  

Реформа прописа који регулишу тржиште рада 

и институције тржишта рада представљаће 

важан елемент структурних реформи, са 

основним циљем да се подстакне отварање 

радних места у приватном сектору уз 

задржавање неопходне равнотеже између 

интереса послодаваца и запослених. Један од 

основних циљева свих структурних реформи је 

повећање стопе запослености. 

Главни циљ реструктурисања неуспешних 

предузећа је здрава привреда на здравим 

системским темељима која генерише пораст 

запошљавања који води реалном расту зарада и 

животног стандарда. 

Концепт социјалног укључивања је релативно 

нов у курс политике Србије, са истраживачким 

и приоритети до сада углавном фокусираним 

на сиромаштво, економске угрожености и 

социјалне заштите становништва. Недавна 

промена фокуса од смањења сиромаштва ка 

ширим питањима социјалне искључености и 

стратегија социјалне укључености је донела 

напредак земље у аспирацијама у ЕУ и свести о 

солидарности и социјалне кохезије, као 

кључним вредностима и циљевима ЕУ. 

Концепт социјалног укључивања је релативно 

нов у курс политике Србије, са истраживачким 

и приоритети до сада углавном фокусираним 

на сиромаштво, економске угрожености и 

социјалне заштите становништва. Недавна 

промена фокуса од смањења сиромаштва ка 

ширим питањима социјалне искључености и 

стратегија социјалне укључености је донела 

напредак земље у аспирацијама у ЕУ и свести о 

солидарности и социјалне кохезије, као 

кључним вредностима и циљевима ЕУ. 
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Резиме: Захваљујући савременој технологији 

формирани су маркетиншки комуникациони канали 

који представљају нову димензију примене 

маркетинга. С обзиром на растући значај 

дигиталних медија компаније се све више опредељују 

за примену маркетиншких стратегија које 

подразумевају поред употребе техника 

традиционалног маркетинга и примену дигиталног 

маркетинга. Дигитални маркетинг подразумева 

скуп свих активности које за циљ имају продају 

производа и услуга циљним потрошачима 

употребом електронских медија. Интерактивна и 

двосмерна комуникација уз ниске трошкове 

представља најзначајнију разлику и предност 

Интернета са аспекта употребе маркетинга. Осим 

ефикасне комуникације пре и за време куповине, 

дигитални маркетинг омогућава ефикасну 

комуникацију и након обављене куповине кроз 

пружање корисничке подршке и применом других 

метода. Поред бројних предности маркетари се при 

примени метода и техника дигиталног маркетинга 

такође сусрећу и са бројним изазовима који ће се 

детаљније анализирати у раду. 

 

Кључне речи: дигитални маркетинг, Интернет, 

медији, савремена технологија. 

Abstract: Thanks to modern technology new marketing 

communication channels are formed, which represent a 

new dimension of marketing usage. Given the growing 

importance of digital media companies are increasingly 

opting for the implementation of marketing strategies 

that implies in addition to the use of techniques 

traditional marketing also the implementation of digital 

marketing. Digital marketing implies complete set of 

activities that have for aim to sell products and services 

to target consumers using electronic media. Interactive 

and two-way communications at a low-cost is the most 

important difference and advantage of digital marketing 

in terms of use. In addition to effective communication 

before and during the purchase of product or services, 

digital marketing allows efficient communication and 

upon completion of the purchase by providing customer 

support and the use of other methods. In spite of the 

many advantages of digital marketing, marketers are 

faced with a number of challenges using methods and 

techniques of digital marketing that will be further 
analyzed in this paper. 

Key words: digital marketing, Internet, media, modern 

technology.   

I Увод 

Дигитални маркетинг је процес који 

употребљава Интернет као комуникацијски 

канал и медиј. Као маркетиншки концепт он 

треба да обезбеди размену вредности којима би 

се задовољиле како потребе појединаца, тако и 

интереси организација. Основна одредница 

дигиталног маркетинга јесте комуникација 

путем рачунарске мреже, што за последицу има 

неопходност поседовања знања и способности 

умрежавања и мрежног комуницирања. Из 

наведеног произилази закључак да ће будући 

развој дигиталног маркетинга у великој мери 

зависити од даљег развоја дигитализације, 

умрежавања и индивидуализације мрежних 

комуникација. Анализирајући развој 

дигиталног маркетинга неопходно је уважавати 

и његове специфичности са аспекта 

технолошке подршке која се користи у 

дигиталном маркетингу, тако и специфичности 

мерења ефеката примене дигиталног 

маркетинга.  

II ИЗГРАДЊА WEB SITE-a 

Нова, дигитална економија се суштински 

разликује од традиционалне (класичне) 

економије. Нове технологије захтевају 

суштински другачији облик економије и право 

је питање у којој мери принципи и правила 

класичне економије важе за дигиталну 

економију. Нова економија револуционарно 

мења стил живота и рада уз помоћ 

информационо-комуникационих технологија 
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(ИКТ).
64

 Еволуција Интернета довела је до 

развоја дигиталне економије. Почетак трећег 

миленијума обележио је замах online 

банкарства и финансија, online куповине, online 

вести, е-mail комуникација и сл. Интернет је 

био пресудан у глобализацији светске 

економије, јер се куповина и продаја могла 

обављати у сајбер простору, без ограничења. 

Интернет је главна компонента дигиталне 

економије. WWW чини дeо Интернета и 

састоји се од система сервера на којима се 

налазе посебно форматиране информације 

којима се може приступити преко тзв. web 

претраживача.
65

 Стога се изводи закључак да и 

дигитални маркетинг, као сегмент дигиталне 

економије захтева другачији приступ од 

традиционалног маркетинга. 

Стратегијска сврха формирања web site-a  јесте 

да пружа подршку корисницима, пружа услуге, 

као и да се путем њих обавља продаја. Такође, 

то може укључити и пружање информација, 

комплетирање рекламне кампање, изградњу 

кредибилитета, брендинг итд. Једина константа 

када је у питању дигитални маркетинг и 

управљање web site-ом јесте промена. Изградња 

web site-a  је посао који се никада у потпуности 

не може довршити.
66

Иако то може изгледати 

као недостатак, у суштини то је највећа 

предност web site-ова. При изградњи web site-a   

неопходно је одговорити на неколико изазова 

који стоје пред менаџментом организације.  

Изградити добар web site пре свега подразумева 

обезбедити кредибилитет, корисност, 

могућност продаје, флексибилност и 

видљивост.
67

 Кредибилитет је један од 

примарних циљева сваког предузећа, а дизајн 

web site-a   представља значајну карику у 

изградњи кредибилитета путем дигиталног 

маркетинга.  

Под корисношћу или употребљивости web site-

a   подразумева се лакоћа којом корисници 

могу употребљавати web site. Пријатност и 

лакоћа корисниковог искуства је императив 

успешног web site-а. Корисност је важан део 

дизајна, архитектуре и развоја web site-a.  

Следећи корак ка успеху треба да обезбеди 

могућност продаје путем web site-a. Да би се то 

постигло неопходно је изградити web site који 

би био бољи у односу на конкурентне, осим 

тога потребно је са потенцијалним клијентима 

делити информације о искуствима претходних 

корисника, који би требали да кроз њихова 

                                                           
64 Прилагођено према: Бранко Крсмановић, Концепт 

дигиталне економије, I Интернационални научни скуп 

ЕКОНБИЗ 2013, Бијељина,  година 2013, страна 4. 
65 Прилагођено према: Бранко Крсмановић, цитирано дело, 

страна 5. 
66 Thomas L., Online Marketing,  The McGraw-Hill, USA, 

година 2011, страна 19. 
67 Ибид, страна 22. 

позитивна искуства стимулишу и потенцијалне 

клијенте на акцију (куповину). Такође, је 

потребно и омогућити корисницима приступ 

контактима компаније.  

Флексибилност web site-a  подразумева да 

његова архитектура буде креирана на такав 

начин да омогућује проширење његовог 

садржаја. 

 Изградња или редизајнирање web site-a  не 

значи да ће тај web site бити посећиван. Стога 

постоји низ мера које се користе како би се код 

корисника Интернета прво формирала свесност 

о постојању појединих web site-ова, а затим и 

мере којима се повећава посећеност web site-a 

постижући већу видљивост.  

Један од изазова са којима се сусрећу 

компаније при изградњи web site-a,  као битног 

елемента стратегије дигиталног маркетинга, 

јесте и одлука да ли компанија треба сама да 

изгради web site или тај посао треба да повери 

професионалним компанијама које се тиме 

баве. Компаније које имају мањи буџет 

углавном се одлучују да саме изграде свој web 

site.  

III БЛОГОВАЊЕ 

Блоговање на више начина доприноси 

успешности дигиталног маркетинга. Пре свега 

блоговање доприноси бољој оптимизацији 

претраживача, тако што ће се при 

претраживању појединих web site-oва наћи на 

врху листе коју ће презентовати претраживачи. 

Блоговањем се такође омогућује двострана 

комуникација између компаније и клијента, 

омогућује се клијентима да постављају своје 

критике, питања и коментаре. Блогови такође 

доприносе изградњи репутације компаније, 

иако многи менаџери сматрају да блоговање 

може нарушити њихову репутацију. Блогови 

омогућавају да се брзо реагује уколико до 

јавности дођу неке нетачне информације и 

такође омогућавају управљање односима са 

штампом. Осим тога, нови потрошачи могу 

пронаћи наш блог пре него што се упознају са 

нашим web site-ом. Блоговање представља 

једну од водећих техника дигиталног 

маркетинга. Блогови такође доприносе лакшем 

успостављању партнерских односа са другим 

компанијама које имају комплементарну  

делатност. Најтежи дио дигиталног маркетинга 

јесте креирање садржаја који ће се пласирати 

путем online медија. Применом блогова тај 

садржај се може ажурирати, а они такође и 

омогућавају промовисање свих видова 

маркетинга друштвених мрежа. 
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IV МАРКЕТИНГ ДРУШТВЕНИХ 

МРЕЖА 

Друштвени медији користе појединцима или 

организацијама као медијска опција дигиталног 

маркетинга у три могућа правца: комуникација, 

колаборација и забава. 
68

 

Целокупан маркетинг се своди на изградњу 

односа, а адекватан однос између пословних 

субјеката и њихових клијената се може постићи 

само успешном комуникацијом. Конверзација о 

конкретној компанији ће се вршити без обзира 

да ли она учествује активно у друштвеним 

мрежама или не. Нови web алати као што су: 

блоговање, микро-блоговање (Twitter), 

друштвене мреже (Facebook, LinkedIn), видео 

дистрибуција (You Tube), размена фотографија 

(Flickr, Photobucket) и сл. омогућавају 

компанијама да комуницирају, едукују и 

пласирају информације својим садашњим и 

потенцијалним клијентима. 

Директна комуникација путем друштвених 

медија омогућава организацијама да привуку 

тачно одређене клијенте и дозвољава им 

међусобну комуникацију. Многи маректари су 

се двоумили да ли је маркетинг друштвених 

мрежа погодинији за пословање између 

компанија (B2B) или за пословање које 

подразумева контакт са крајњим потрошачима 

(B2C),  међутим ипак се испоставило да је 

маркетинг друштвених мрежа најпогоднији за 

директне послове између индивидуа (people to 

people marketing – P2P marketing).  

Када је потрошач информисан и када има 

подршку компаније путем употребе 

друштвених медија ствара се поверење између 

компаније и клијента који не доводе само до 

куповине производа, него и до изградње 

лојалности конкретног потрошача, што и јесте 

крајњи циљ маркетинга.  

Један од најбитнијих разлога за успех 

друштвених медија као маркетиншког алата 

огледа се у томе што је њихова употреба 

забавна. Да би се успешно користили 

друштвени медији као маркетиншки алата 

потребно је водити рачуна о садржају 

друштвених медија. Примарни изазов који 

стоји пред компанијама у овом сегменту јесте 

испоручивање вредности читаоцима.  

Присутност компанија у друштвеним медијима 

не осигурава продају производа. Друштвеним 

медијима се омогућава изградња, одржавање и 

јачање односа са клијентима што се постиже 

кроз изградњу дугорочних односа и 

остваривање профита на дужи рок. 

Постоји много друштвених мрежа које 

омогућавају максимизирање користи од 

                                                           
68 Thomas L., цитирано дело, година  2011, страна 100. 

употребе дигиталног маркетинга, али четири 

мреже које су најзначајније су: Twitter, 

Facebook, LinkedIn и YouTube.  

V МЕТРИКА ДИГИТАЛНОГ 

МАРКЕТИНГА 

Одређена метрика дигиталног маркетинга је 

неопходна зато што Интернет служи не само 

као средство комуникације, него такође и као 

директни канал продаје који подразумева 

повратну спрегу којима се добија информација 

о ефективности адвертајзинг активности.  

Интернет је значајно олакшао прикупљање 

података. Иако Интернет кампање не могу 

прецизирати колико је реклама било пласирано 

појединим потрошачима, подаци о овом 

питању су далеко супериорнији анализирајући 

кампање дигиталног маркетинга у односу на 

кампање спровођене путем других медија. 

Тамо где подаци не могу бити праћени 

електронски, тешко је утврдити колико пута је 

потрошач био изложен конкретној реклами. 

Под тим околностима, маркетари врше 

конкретну процену на бази познатих навика 

потрошача и јавно доступних извора као штo 

су телевизијски рејтинзи за ту врсу медија. 

Дигитални маркетинг је постао 

софистициранији и подразумева боље мерење 

активности на Интернету. Најчешће се врши 

посматрање броја прегледаних страна како би 

се мерио саобраћај на конкретној web 

страници. Број прегледаних страна мери 

колико је пута било приступљено конкретној 

страници од стране корисника. Као 

квантитативни показатељи користе се и трошак 

по импресији (добија се када трошак 

адвертајзинга поделимо са бројем импресија), 

трошак по клику (добија се када трошак 

адвертајзинга поделимо са бројем кликова) и 

трошак по наруџби (добија се када трошак 

адвертајзинга поделимо са бројем наруџби). 

Осим тога, мери се и број сесија на web site-у, 

број људи који су посетили страницу, као и 

број обављених куповина и одустајања од 

куповине. 

VI ОПТИМИЗИРАЊЕ 

ПРЕТРАЖИВАЧА 

Оптимизирање претраживача или познатије 

SEO Marketing је кључни корак до успешне web 

презентације. Представља стратешку борбу за 

водеће позиције на претраживачима као што су 

Google, MSN, Yahoo и сл. Оnline маркетар 

оптимизирајући web site кроз кључне фразе или 

речи може преусмерити web саобраћај. Кључно 

је познавати фразе које публика најчешће 

претражује. 
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VII ОNLINE АДВЕРТАЈЗИНГ 

Оnline адвертајзинг је сложена активност и иде 

далеко даље од плаћања по клику. У наставку 

текста наводе се неки од главних алата online 

адвертајзинга.  

1. Вертикално претраживање је 

претраживачко решење које помаже web 

претраживачима да пронађу оно што желе. 

Вертикални претраживачи се фокусирају на 

уже теме доводећи до више концентрисаних 

резултата. Постоје вертикални 

претраживачи који су везани за конкретну 

индустрију у оквиру које се организације 

промовишу. Добра страна вертикалног 

претраживања огледа се у специфичном 

таргетирању. Без обзира која је индустрија у 

питању постоји велика могућност да 

постоји вертикални претраживач који је 

управо специјализова н за достизање те 

циљне групе. 

2. Адвертајзинг путем дисплеја је 

интерактивни начин промовисања 

производа и услуга online. Display Adds су 

сличне банерима. У већини случајева, они 

су рекламе у виду слика које се виде на web 

site-oвима.  

3. Е-mail маркетинг подразумева комуникацију 

са потенцијалним купцима путем слања e-

mail-ова. E-mail рекламирање може бити у 

форми билтена, као саставни део е-mail-a 

друге компаније на основу њихове e-mail 

листе са одређеном поруком, или 

комуницирањем са постојећим 

потрошачима на основу сопствене e-mail 

листе.  

4. Вирални маркетинг такође дефинисан као 

word-of-mouth маркетинг је маркетиншки 

феномен који охрабрује људе да преносе 

маркетиншке поруке.  

5. Сајтови са вестима. Google AdWords 

(између осталог) омогућава да се поставе 

огласи на странице са вестима, 

мишљењима, забавним садржајем и другим 

страницама које посећују наше циљне групе 

потрошача. Могуће је одредити где желимо 

наш оглас ставити или нпр. на којим 

посебним врстама блогова желимо да се 

наш оглас појави. 

6. Блог маркетинг. Блогови могу помоћи да се 

изграде односи са потенцијалним 

потрошачима или ојачају са постојећим 

потрошачима, креирају стратешка 

маркетиншка партнерства и увећају посете 

нашој web страници. 

7. Адвертајзинг заснован на понашању прати 

активности корисника online тако да 

рекламе прослеђују у зависности од навика 

потрошача при претраживању (странице 

које се посећују, производи који се купују и 

слично). 

 8. Рекламирање путем друштвених медија 

представља вид рекламирања који је 

доступан свима са Интернет приступом. 

Овакав облик рекламирања погодан је када 

предузеће жели да комуницира са својим 

потрошачима са циљем стварања осећаја 

заједништва и повезивања међу члановима. 

Рекламирање путем друштвених медија 

подразумева развој маркетинг кампања за 

друштвене медије као што су Facebook, 

Twitter, Google+, LinkedIn и You Tube.  

9. Контекстуални адвертајзинг. 

Контекстуално оглашавање је још један 

облик маркетинга на Интернет 

претраживачима који омогућава да се 

огласи наручитеља добро усмере на оне web 

странице и то са оним web садржајем који 

највише одговара оглашивачу. Добро 

усмеравање се постиже одабиром фраза или 

кључних речи које корисник уноси за 

претрагу.  

10. Affiliate Marketing или партнерски 

маркетинг је грана маркетинга у којој неко 

предузеће награђује једног или више 

сарадника (affiliate) за сваког посетиоца или 

корисника који је доведен маркетиншким 

напорима тог сарадника.  

VIII ONLINE PUBLIC RELATIONS 

Људима који се баве односима с јавношћу 

Интернет омогућава различите начине 

комуникације на глобалном нивоу, као што су 

размена порука путем електронске поште, 

пренос информација и могућности 

претраживања. У сврху бављења односима с 

јавношћу компаније врше дистрибуцију 

електронске поште, користе сајтове глобалне 

мреже, брошуре, формирају дискусионе групе, 

и дискусионе листе.
69

  

IX ЗАКЉУЧАК 

Развој информационо-комуникационих 

технологија у сфери маркетинга није утицао 

значајно на суштину маркетинг концепта, али 

је довео до револуционарних промена у 

организацији маркетиншког наступа предузећа. 

 Дигитални маркетинг има тенденцију да 

постане најефективнији сегмент маркетинга 

који директно утиче на позициционираност 

предузећа у свести потрошача. Наступ на 

Интернету захтева организациони приступ који 

                                                           
69 Прилагођено према: Вилкокс Д. Л., Камерон Глен, Олт 

Филип, Ејџи Ворен, Односи с јавношћу стратегије и 

тактике, ЦИД Економски факултет, Београд, 2006 
година, стр. 273. 
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подразумева вођење рачуна о презентацији 

предузећа путем web site-a, блогова и 

друштвених мрежа. Да би се маркетари 

успешно бавили дигиталним наступом 

предузећа, то захтева и значајно информатичко 

предзнање које би омогућило маркетинг 

менаџерима успешно оптимизирање 

претраживача и спровођење online 

адвертајзинга. 

Мерење ефеката дигиталног маркетинга 

захтева специфичну метрику која се разликује 

од традиционалних маркетиншких 

квантитативних величина што представља 

један од додатних изазова дигиталног 

маркетинга.  

Дигитални маркетинг представља динамичку 

категорију која се мења са изменом и допуном 

законских прописа у сфери електронског 

пословања. 
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КВАЛИТЕТ УСЛУГА ЛОКАЛНE САМОУПРАВЕ 
 

QUALITY OF SERVICES PROVIDED BY LOCAL SELF-

GOVERNANCE UNITS  
 

Др Цвико Љ. Јекић,  

Административна служба општине Лопаре 

 

Резиме: Све што се десило задњих двадесетак 

година довело је до драстичног пада 

квалитета живота грађана на овим 

просторима. С највећим бројем проблема 

грађани се сусрећу на нивоу заједнице у којој 

живе и реализују најзначајнији дио својих 

пословних и приватних активности. 

Осјећа се потреба за већим промјенама и 

стварањем локалне управе, која ће извршавати 

основне управне функције према све растућим 

захтјевима грађана-корисника и развијати 

локалну заједницу, која ће бити конкурентна, и 

као мјесто за живот и као мјесто за 

пословање.  

Кључне речи: локална самоуправа, квалитет 

живота, грађани 

  

Abstract:. : All events that took place in the last 

twenty years have led to a drastic decrease in 

citizens’ quality of life in this part of the world. 

Citizens are faced with the largest number of 

problems at the level of their local communities, 

communities where they live and where they have 

the most significant portion of their private and 

business related activities.  

It is noticeable that more significant changes are 

needed in order to create such local self-

government which will perform its basic 

governance functions in accordance with the 

growing requests of citizens-beneficiaries, but also 

to develop the local community and make it as 

competitive as possible both as a place for living 

and doing business.  

Keywords: local self-government, citizens, quality 

of life 

Увод 

Градови и општине су јединице локалне 

самоуправе у чијој је надлежности да обављају 

одређене послове од важности за локалну 

заједницу и шире, а којима се непосредно 

остварују потребе њихових грађана. Услуге 

које се првенствено везују за јединице локалне 

самоуправе и квалитет живота грађана у оквиру 

њих су: услуге шалтер сале, водовод и 

канализација, комунална хигијена, одржавање 

локалних путева и улица, примарна 

здравствена заштита, социјална заштита, 

колективно гријање, јавна расвјета, зелене 

површине и паркови, јавни превоз, гробља, 

предшколско образовање, основно образовање, 

средњошколско образовање, библиотека, 

приступ интернет мрежи.  

Добро уређена и развијена локална самоуправа 

за грађане је извор сигурности и 

институционални ослонац у стварању услова за 

рјешавање њихових потреба и интереса. 

Посебан интерес грађана везан је за 

унапређивање стандарда и квалитета живота и 

обезбјеђивање бољих услова за пословање. С 

друге стране, логично је да локална управа 

себи поставља за циљ остваривање што вишег 

квалитета живота људи у заједници. Ради се о 

интеракцији и интересу за заједнички развој 

локалне заједнице и грађана.  

Посљедних година, широм свијета дошло је до 

увођења и примјене савременог концепта 

квалитета у локалну и државну 

администрацију. Елементи концепта односно 

принципи управљања квалитетом су: 

оријентација на кориснике, укључивање 

запослених, процесни приступ, лидерство, 

партнерство, системски приступ, стално 

побољшање  и управљање на основу чињеница. 
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Управљање квалитетом у локалној 

администрацији представља нов начин 

размишљања и рада, који у себе укључује 

методе унапређивања квалитета, сличне као у 

приватном сектору, посебно производњи. 

Грађани, привредне и друге организације, као 

корисници, за администрацију представљају 

циљно тржиште с јасним и препознатљивим 

потребама и очекивањима. Кораци које 

администрација предузима у том правцу су: 

 упознавање и праћење потреба грађана 

локалне заједнице, 

 изграђивање и развијање дугорочног 

партнерства са грађанима, 

 мјерење задовољења грађана. 

1. УСМЈЕРЕНОСТ ПРЕМА 

ЗАХТЈЕВИМА ГРАЂАНА 

Оријентација на корисника
70

 је најважнија 

карактеристика добре управе. Опредјељена је 

према потребама грађана јер схвата да управо 

постоји ради њих, а циљ који жели остварити је 

постизање и разумијевање оптималног нивоа 

задовољства грађана. Први корак у том правцу 

је истраживање њихових потреба и очекивања.  

Прихватање маркетинг концепције омогућује 

организацији да адекватно одговори на 

промјене и изазове окружења.
71

 Успостављање, 

одржавање и побољшавање односа локалне 

управе са грађанима, у циљу стварања 

обостране користи, подразумијева  примјену 

маркетинг концепта. Локална администрација 

почиње са грађанима као корисницима, 

утврђивањем њихових потреба и очекивања, и 

завршава са грађанима, задовољавајући њихове 

потребе и очекивања.  

Интерес грађана везан за унапређење стандарда 

и квалитета живота: економски статус, култура, 

окружење, друштвена кохезија и укључивање, 

образовање, домаћинство, друштвена 

безбједност, транспорт и приступ, здравље и 

социјално старање, људи и простор, за локалну 

администрацију је императив пословања.  

                                                           
70 Усредсређеност на корисника је један од основних 

принципа управљања квалитетом, дефинисаних у ИСО 
9001:2000. 

71 Милисављевић, М. и сар., Основи маркетинга, Центар за 

издавачку делатност Економског факултета у Београду, 
Београд, 2007, стр. 120. 

3 Европски институт за јавну администрацију.:, ЦАФ-

приручник (Пројекат “Увођење јединствених европских 
стандарда и методологије евалуације општинских управа у 

БиХ према ЦАФ (Common Assessment Framework) модел, 

Развојна агенција Еда, Бања Лука, 2006, стр 40. 

 

 Обезбјеђивањем одрживог развоја и социјалне 

укључености локална управа постиже и 

резултате који задовољавају ширу друштвену 

заједницу.
72

 Најважније је укључивање грађана 

у тренутку идентификације проблема 

(утврђивање потреба грађана), како би се 

осигурала њихова заинтересованост за 

доношење одлука о будућим пројектима, јер 

активно укључени у процесе имплементације, 

праћења и вредновања активности локалних 

власти грађани одређују смјер општег развоја 

локалне заједнице. Механизми учешћа грађана 

у складу са савременим европским рјешењима, 

који стоје на располагању локалним органима 

су: мјесне заједнице, јавне расправе, тематски 

састанци, анкете, књиге утисака, механизми 

повратних информација, “сати грађана”, 

отворена врата општине, збор грађана, wеб 

страница, непосредни контакти функционера и 

запослених са грађанима и др. Пракса показује 

да се у раду локалних управа наведени 

механизми недовољно користе. Укључивање 

самих грађана у идентификовање потреба и 

захтјева, као и у обликовање политика и 

програма као одговор на потребе и захтјеве, је, 

најбољи начин за спровођење локалне власти. 

У том правцу, успостављена редовна 

двосмјерна комуникација општинских органа и 

грађана омогућава ефикаснији и 

транспарентнији рад органа локалне 

самоуправе, усклађен са најбољим европским 

праксама. Организације цивилног друштва су 

прије свега, представници грађана који 

заступају интересе групе грађана. Као резултат 

добро изграђеног партнерства локалне 

администрације са организацијама цивилног 

друштва повећава се кредибилитет, 

присутност, подршка шире друштвене 

заједнице као и побољшање капацитета знања, 

ресурса и легитимности грађана и организација 

цивилног друштва.  

„Успешне стратегије у фокусу имају квалитет и 

посматрају га са становишта корисника.“
73

 

Доследна примјена принципа управљања 

квалитетом у раду локалне администрације 

“Усмјеравање на кориснике”  ће омогућити да 

се: 

 истраже и разумију потребе и 

очекивања грађана у сваком дијелу 

локалне заједнице, 

 одреде јасни циљеви и програми 

повезани са потребама и очекивањима 

грађана, 

                                                           
 
73 Јаношевић, С. и сар.: Менаџмент укупног квалитета, 

Економски факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 1999, стр. 9. 
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 изабере и обучи особље  како би 

располагали неопходним знањем и 

вјештинама за рад, на све сложенијим 

пословима управе, 

  константно побољшавају резултати 

пословања и испуне очекивања 

грађана. 

2. ОДНОСИ СА ГРАЂАНИМА 

С највећим бројем проблема грађани се сусрећу 

на нивоу заједнице у којој живе и реализују 

најзначајнији дио својих пословних и 

приватних активности. Локални проблеми су 

грађанима најближи, а могућност непосредног 

укључивања у њихово рјешавање највећа. 

Успостављање и одржавање партнерских 

односа локалне власти са грађанима је од 

изузетне важности за заједницу. 

Највиша фаза у изграђивању дугорочних и 

стабилних односа између организације и 

корисника су корисници – партнери.
74

 

Кориснички оријентисана администрација 

охрабрује грађане да учествују у рјешавању 

питања од значаја за заједницу и шаље снажну 

поруку грађанима да је њихово присуство 

пожељно и сврсисходно. Субјекти који дјелују 

на њиховом простору се третирају као 

корисници и партнери, а њихова улога није 

везана само за расправу и прихватање планова, 

већ и за дефинисање циљева и одобравање 

смјерница развоја локалне заједнице на основу 

договора.  

У процесу изградње дугорочних односа 

идентификовано је пет фаза кроз које треба да 

прођу организација и корисници: 

 постојање комплементарних 

потреба, 

 интеракције, 

 резултати, 

 улагање (инвестиције), 

 приврженост партнера.
75

 

  

Маркетинг односа с корисницима тежиште 

ставља на изграђивање и развијање дугорочних 

односа. У локалној самоуправи је то процес 

изграђивања и развијања стабилних и 

                                                           

74 Милисављевић, М. и сар.:  Основи маркетинга, Центар за 

издавачку делатност Економског факултета у Београду, 

Београд, 2007, стр. 61. 

6 Sheth, N. J., Mittal, B., Newman, I. B., (1999) Custumer 

Behavior - Consumer behavior and Beyond, The Dryden 

Press, Forth Worth. Прузето из Милисављевић М., и сар., 
Основи маркетинга, ЦИД Економског факултета у 

Београду, Београд, 2007, стр. 65. 

 
 

дугорочних односа локалне управе са 

грађанима, тако што су обје стране 

усредсређене на заједнички дефинисане 

циљеве, којим се жели остварити развој 

локалне заједнице. Постизање ових циљева 

остварује се кроз: 

 разумијевање потреба грађана, 

 третирање грађана као партнера, 

 обезбјеђење да се особље максимално 

залаже за задовољење потреба грађана, 

 обезбјеђење задовољавајућег квалитета 

услуга, у складу са потребама грађана. 

Добра локална управа је оријентисана према 

грађанима, креирању вриједности и 

очекивањима. Са грађанима ствара заједничку 

визију и изграђује систем вриједности заснован 

на универзалним апсолутним и очигледним 

принципима. Успоставља и одржава отворену 

комуникацију интерно и екстерно, јача сарадњу 

и заједништво и тако ствара синергију. Има 

јасно одређену стратегију, склоност ка учењу и 

способност да континуирано унапређује своје 

особље. Тежи стварању високих перформанси 

и посебној позицији, која је резултат свеукупне 

изврсности и издваја је изнад других, на јасан 

начин и са видљивим атрибутима.  

Укључивање грађана у процес одлучивања на 

локалном нивоу доприноси задовољству и 

грађана и локалне власти. Грађани долазе до 

могућности да активно учествују у рјешавању 

својих проблема, а локална власт долази до 

корисних сазнања и идеја. Заједничко-

партнерско дјеловање доводи до концентрације 

квалитета и ствара чврсту међусобну везу. 

Грађани, укључени у процес доношења одлука, 

добијају шансу да изнесу своја мишљења, 

утврде приоритете у пружању услуга и 

спровођењу задатака и одговорности. 

Узимањем учешћа у вођењу јавних послова и 

рјешавању постојећих проблема, грађани 

преузимају одговорност за функционисање 

своје локалне самоуправе. Дијелећи 

одговорност за рјешавање присутних проблема, 

грађани стичу поред законског и високо 

морално право да контролишу и критикују рад 

локалне администрације.  

Партнерство повећава транспарентност рада, 

јер укључивањем грађана у процес доношења 

одлука и спровођење пројеката, локална 

администрација показује отвореност која 

грађанима даје бољи увид у рад и 

функционисање надлежних органа.  

Једном изграђене односе са грађанима 

потребно је континуирано одржавати, 

унапређивати и јачати. Стално грађење 
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повјерења и обострано прилагођавање су 

кораци на том путу. 

3. МЈЕРЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА 

ГРАЂАНА 

Да би се резултати рада локалне 

администрације могли мјерити неопходно је 

направити стандарде у свакој од области рада, 

развити што прецизније индикаторе 

реализације послова и одредити оптималан број 

индикатора. У овом процесу важно мјесто 

треба да имају грађани, удружења, извршни 

функционери, као и политичари. Мјерење ће 

помоћи запосленима да схвате колико добро 

раде, а надређеним да оцијене своје 

организационе способности. 

Стварање модерне локалне управе 

оријентисане на квалитет захтијева стално 

праћење задовољства корисника услуга. 

Прихватање повратних информација од грађана 

за услуге које се првенствено везују за јединице 

локалне самоуправе и квалитет живота грађана 

у оквиру њих, (слика 1.), представља кључни 

елеменат мјерења и управљања њиховим 

задовољством.  

Оцјена квалитета услуга је резултат процјене 

грађана, усклађености њихових очекивања с 

добијеном услугом. Успостављањем размјене 

информација са грађанима се долази до важних 

података, као што су: шта очекују, шта им је 

потребно, у којој мери су задовољни са 

локалном влашћу и услугама, који су пропусти 

и грешке, број рекламација, које атрибуте 

услуга  побољшатти. Прикупљене информације 

о потребама и приоритетима грађана су основа 

за даље активности на унапређивању квалитета 

живота грађана у заједници.  

 

Слика 1. Повратне информације о задовољству 

грађана пруженим услугама  

 

Најреалнија процјена може се добити 

примјеном анкета о задовољству грађана, које 

карактеришу континуелност и 

стандардизованост у истраживању. Веома 

користан алат је ПУЛС методологија
76

 

усмјерена на критичне аспекте у вези пружања 

јавних услуга, као што су приступ услугама, 

квалитет и поузданост услуга, проблеми са 

коришћењем услуга и одговорност пружаоца 

приликом коришћења, транспарентност у вези 

са прописаним нормама код пружања услуга, те 

цијена самих услуга. Овај приступ омогућава 

да се добије реална слика о тренутном стању у 

вези пружања одређених услуга и указује на 

неопходне активности у креирању планова 

побољшања. 

„Да би била изврсна, организација треба да 

оствари одрживо уважавање од стране 

корисника.“
77

 Задовољство грађана локалне 

заједнице ће прерасти у одрживо уважавање 

локалне власти ако се у њиховој заједници 

ствара нови квалитет живота, виши ниво 

конкурентности пословања и људских ресурса 

и обезбјеђује престижни квалитет живота за све 

грађане. Беспријекорно уређена и 

инфраструктурно опремљена локална 

заједница, која постаје привлачна и толерантна 

средина, у којој млади остају и гдје људи 

долазе да стварају своју животну и пословну 

будућност, ствара високу лојалност и 

приврженост грађана својој локалној управи. 

Унапређење функционисања се мјери степеном 

задовољавања грађана пруженим услугама. Ту 

је практично директна веза између ИСО 9000 

серије и квалитета живота.
78

 Као показатељи 

квалитета живота у локалној заједници се могу 

користити бројни индикатори из области 

економије, науке и технологије, животне 

средине и друштвеног живота. 

ЗАКЉУЧАК 

Стварна мисија локалне самоуправе је 

обезбиједити локални развој и уравнотежено 

унапређивање квалитета живота за све грађане 

у заједници. За реализацију мисије потребна је  

                                                           
76 ПУЛС-методологија за стално и систематично праћење, 

процјењивање и унапређивање јавних услуга је 
заснована на ЦРЦ приступу (engl. Citizens Repord Card), 

који на систематичан и свеобухватан начин пружа 

повратне информације корисника јавних услуга. 
77 Раковић, Р., Квалитетом ка пословној изврсности, 

Енергопројект ИнГраф, Београд, 2006, стр. 137. 
8 Арсовски,  С., Мјерење, вредновање и праћење квалитета 

живота, Асоцијација за квалитет и стандардизацију 

Србије, Фестивал квалитета, Крагујевац, 2007, стр. 3. 
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модерна локална управа, оријентисана на 

квалитет и кориснике услуга-грађане.  

Увођењем и примјеном савременог концепта 

квалитета у локалну администрацију се ствара 

нова организациона култура, култура 

квалитета, а у таквом окружењу корисници 

услуга, односно грађани и њихово задовољство 

имају кључну улогу. Квалитет постаје 

свакодневна пракса која доприноси остварењу 

укупног побољшања квалитета живота људи, 

преко побољшања животног стандарда, 

очувања природних ресурса, заштите животне 

средине, заштите здравља и безбједности људи.  

Задовољство и одрживо уважавање од стране 

грађана локална администрација постиже тако 

што на одговарајући начин антиципира њихове 

потребе и очекивања, успоставља и одржава 

дугорочне-партнерске односе са грађанима, 

обезбјеђује мјерење њиховог задовољства 

пруженим услугама.  

Остварени резултати у неким јединицама 

локалне самоуправе са ових простора, које су у 

локалним управама успоставиле системи 

управљања квалитеом у складу са ИСО 

стандардима или према ЦАФ методологији, 

нам показују само, да су у том правцу учињени 

мали помаци. Спроведене су одређене 

пословно-технолошке и организационе 

промјене, а да би се кренуло даље потребне су 

одређене културне промјене, које задиру у 

суштину опредјељења локалне управе према 

квалитету-грађанима и локалном развоју.  
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Резиме:  Брига предузећа о друштву и 

природном окружењу битна је ради очувања 

екосистема и друштвеног благостања. Концепт 

друштвено одговорног маркетинга помаже 

компанији да буде одговорна према заједници 

и да се постави према њој на социјално 

одговоран и етичан начин. Теоријска сазнања о 

ДОМ-у настоје се кроз законске акте 

имплементирати у пословање, али с обзиром да 

компаније брзо уоче позитивне ефекте од 

друштвено одговорног пословања, онда радо 

усвајају концепт као иницијални, без обзира на 

есенцијалитет правних аката. 

Кључне ријечи: друштвено одговорни 

маркетинг, филантропија, очување животне 

средине,  ДОМ- у БиХ. 

 

Abstract: Care companies on society and the natu-

ral environment is essential to preserve ecosystems 

and social well-being.  The concept of socially 

responsible marketing helps a company to be 

accountable to the community and to put to it in a 

socially responsible and ethical manner. 

Theoretical knowledge about CSR are trying to 

implement the legislative acts in the business, but 

given that the company quickly notice the positive 

effects  of corporate social responsibility, then 

gladly adopt as an initial concept, regardless of  

esential legal documents. 

Keywords:  socially responsible marketing, 

philanthropy,  environment, CSR  in BiH 

УВОД 

Процес индустријализације и класно 

раздвајање друштвеног система ,одликују 

савремени свијет и знатно су пореметили 

друштвено-природну равнотежу. Толеранција, 

хуманост, емпатија, очување околине, одрживи 

развој ресурса су појмови који се често 

заборављају, и све се више одсликава људска 

егоцентричност. Одговоран однос према 

другима и животној средини гради се изнутра 

према вани, односно почиње од поштовања 

запослених и најближих интересних група. 

Стручњаци на образовним институцијама, 

посебне конвенције и споразуми убрзавају 

општеприхваћеност концепта друштвено 

одговорног маркетинга. Директни утицаји на 

позитивни биланс предузећа друштвено 

одговорни маркетинг остварује кроз увећање 

интелектуалног капитала и стварање стабилног 

бренда базираног на одговорности. 

У овом раду указује се на значај који ДОМ има 

за околину, друштво и саме предузетнике, уз 

нагласак да је за успјешну уградњу концепта 

потребно промјенити индиферентне ставове 

друштва и економских субјеката према 

друштвеној одговорности. 

    

1. ПРЕТПОСТАВКЕ ДРУШТВЕНО 

ОДГОВОРНОГ МАРКЕТИНГА 

Пракса друштвено одговорног маркетинга 

започета је од стране великих 

мултинационалних компанија и значајно се 

развила током осамдесетих година када се први 

пут спомиње концепт друштвено одговорног 

маркетинга (у даљем тексту ДОМ), или као 

његови сининими : друштвено одговорно 

пословање (у даљем тексту ДОП), односно CSR 

(Corporate Social Responsability). Према овом 

концепту предузећа као привредни субјекти 

морају своје маркетинг активности усмјерити 

ка еколошко-социјалној компоненти 

креирањем бројних кампања које изазивају 

позитивне асоцијације на подизање еколошке 
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свијести, бриге о другима, тј. Социјалне 

емпатије, заштите здравља, развој и заштиту 

антропогено-природних ресурса. 

Овакав приступ спровођењу маркетинг 

акктивности захтјева етичко и друштвено 

прихватљиво понашање према свим 

интересним групама, односно стејкхолдерима 

који успостављањем каузалних веза са 

компанијом утичу на исход њеног пословања. 

Највећа предност овакве инвестиције лежи у 

двоструком учинку: 

 позитивни ефекти за предузеће 

 позитивни ефкти за друштво у цјелини. 

     „Друштвено одговорни маркетинг и 

пословање је стална посвећеност пословног 

сектора  да допринесе економско социјалном 

развоју, док у исто вријеме побољшава живот 

запослених, њихових породица ,заједнице и 

друштва у цјелини.“
79

 

Само велике компаније, са дугорочно добром 

финансијском сликом могу себи дозволити да 

ДОМ инкорпорирају у свој стратегијски план 

на дужи временски период , и тако допринесу 

трајном рјешавању проблема, док слабије 

развијене компаније ДОМ користе као 

филантропију кроз донације периодичног 

карактера, краткорочна новчана даривања. 

Услови пословања у савременом друштву су 

значајно пооштрени са појавом нових 

конкурената, строжијих регулатива, удружења 

потрошача, фондова... и осталих фактора који 

знатно  повећавају осјетљивост потрошача при 

доношењу одуке о куповини. У складу са тим, 

потрошачи увијек прије опазе предузећа која су 

друштвено укључена.  

Ипмлементација принципа ДОМ врши се на 

пољу микромаркетинга кроз упознавање 

интерних кадрова са суштином ДОМ-а , и на 

пољу макромаркетинга кроз упознавање 

вањских стејкхолдера са концептом ДОМ-а. 

Друштвено одговорни маркетинг наглашава 

значај филантропског дјеловања човјека, 

компанија и организација кроз емпатично 

прихватање свих изазова са којима се 

привредни потенцијали суочавају, као што су 

ризици од нарушавања еколошке равнотеже, 

губитка или девастирања културно-природних 

богатстава и сл.  

 

1.1. Интересне групе ДОМ-а 

 

  На друштвено одговорни маркетинг многе 

компаније гледају као на дио пословне 

филозофије , а сам концепт је током времена 

евалуирао од тежње ка равноправности при 

запошљавању (током 70-тих година XX вијека) 

                                                           
79 Richard Watt, World business council for sustainable 

development, 2000. 

, до заштите животне средине и рјешавања 

здравствено-социјалних проблема на које се 

тренутно ставља највећи акценат. Из овога је 

лако закључити да је домен дјеловања ДОМ-а 

широког спектар и да преноси  „синдром 

одговорности“ на бројне интересне структуре. 

     У стејкхолдере на које утиче концепт ДОМ-

а могу се уврстити економски и социјални. У 

групу економских убрајају се обично они који 

директно пружају социјалну помоћ ,коа што су: 

инвеститори, добављачи, запослени... 

Социјална група на коју утиче концепт ДОМ-а 

је обично она која ужива ефекте од примјене 

тог концепта, као нпр.: маргинализоване 

структуре друштва,  етничке и расне мањине, 

индивидуе којима је потребна социјално-

здравствена помоћ итд. Међутим, ово не значи 

да и социјалне групације не треба да 

примјењују концепт, већ напротив у синергији 

са економским постижу се најбољи ефекти. 

      Друштвена одговорност проширена је на 

међуљудске односе, либерализацију мишљења, 

еко свијест, демократско понашање и бригу о 

локалној заједници . Све се чешће дешава да 

приликом инвестирања инвеститори поред 

финансијске слике сагледавају и бројна питања 

која се односе на одрживи развој, еколошку 

свијест, кодексе понашања ,и спремност 

компаније на друштвену укљученост у 

рјешавању проблема. 

2. ДОМЕНИ ДЈЕЛОВАЊА 

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ 

МАРКЕТИНГА 

  Генерално посматрано можемо разликовати 

дјеловање друштвене одговорности на пољу 

интерног и екстерног маркетинга. Етичко 

понашање запослених и њихова спремност да 

се интереси компаније ставе испред личних 

интереса чине интерну имплементацију 

друштвене одговорности на маркетинг 

иницијативе. Сви остали правци дјеловања 

ДОМ-а који подстичу развој цивилног друштва 

и помажу рјешавању проблема који доводе до 

демонтаже социјалне сигурности, односе се на 

екстерно маркетинг дјеловање друштвене 

одговорности. 

Различити аутори користе различите термине 

да би објаснили подручја ДОМ-а , али   у овом 

кратком раду држати ћемо се Котлерове 

класификације подручја дјеловања ДОМ-а. 

Kotler и Lee у књизи посвећеној ДОП-у  наводе 

следеће облике ДОП-а:
80

 

1.  Корпоративно промовисање друштвених 

циљева- компанија настоји да приложи 

                                                           
80 P.Kotler, N. Lee,DOP- Сувремена теорија и најбоља 

пракса, Загреб, 2009. 
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средства и ресурсе потребне за подизање 

свијести, а уз то води сугестивна обраћања 

широј јавности. Овај облик ДОП-а 

обезбјеђује средства која не зависе од 

нивоа остварене продаје. 

2. Маркетинг узајамне користи базиран је 

на директној вези између оствареног 

прихода по основу продаје производа и 

некогдруштвеног циља, при чему 

компанија одваја проценат од продаје у 

добротворне сврхе. (Нпр. Авон-борба 

против рака дојке). 

3. Корпоративни друштвени маркетинг 

алудира на промјену понашања код људи 

када су у питању њихови ставови према 

животној средини, здрављу, и најчешће 

овакве активности прати подршка 

владиних и невладиних агенција из 

одговарајуће дјелатности. 

4. Корпоративна филантропија , која је уско 

повезана са појмом корпоративног 

промовисања друштвених циљева. Дајући 

подршку у новцу, производима или 

услугама компанија показује да разумије 

потребе шире заједнице и друштва у којем 

ради. 

5. Друштвено користан рад- волонтерска 

ангажовања радника са циљем да се 

посвете хуманитарном рјешавању 

проблема локалне заједнице.  

6. Друштвено одговорна пракса 

терминолошки је одвојена од горе 

наведених појмова, али концептуално је 

саткана од истих. Друштвена пракса 

бројних компанија обухвата све ове 

активности. 

      

Ради лакшег схватања концепта друштвено 

одговорног пословања друштвени маркетинг 

укратко можемо посматрати као : 

- концепт зеленог маркетинга, 

- концепт филантропског маркетинга. 

1. Зелени маркетинг је концепт који се 

све више промовише , а чији је циљ 

наглашавање значаја од чисте производње, 

кориштења рециклираних материјала, 

уграђивања филтера у производне погоне, и 

такође представља један од облика друштвено 

одговорног пословања. Термин зелени 

маркетинг се појавио почетком осамдесетих 

година двадесетог вијека у Европи. Зелени 

маркетинг је еволуирао из покрета за заштиту 

човјекове околине. Овај вид маркетинга 

продубљује концепт заштите човјекове околине 

на заштиту укупне човјекове радне и животне 

средине. Све већи привредни развој неминовно 

доводи до загађења природне околине, па стога 

преиспитивање технологије и ресурса који се 

примјењују у производњи и продаји. 

Активности зеленог маркетинга своде се на 

сљедеће
81

: 

 коришћење природних извора, 

 рационална употреба свих видова 

енергије, 

 смањење отпада кроз редукцију, 

рециклажу, 

 увођење еколошког паковања, 

 смањење загађења приликом 

транспорта и 

 заштита животиња, воде, земље и 

ваздуха. 

 „Green dot“ или „Зелена тачка“ је један од 

масовно усвојених принципа који се односи на  

амбалажирање производа које је еколошки 

прихватљиво. Такође, ту је ISO 14000 којим се 

постиже благотворно дејство кроз 

минимализацију штетног дјеловања на 

околину. Систем управљања заштитом животне 

средине и провјере (EMAS - Eco Management 

and Audit Scheme) представља програм ЕУ 

којим се омогућава добровољно учешће 

организација у систему Заједнице за 

управљање заштитом животне средине и 

провјеру. Предузећа која имају имплементиран 

и одржаван систем ISO 14000, налазе се у 

положају да уз релативно мале напоре 

задовоље и захтјеве EMAS уредбе, при чему 

сертификација система управљања према ISO 

14000 није предуслов за EMAS регистрацију. 

2. Филантропија као васпитни систем развио 

се у Њемачкој у 18.вијеку. Спровођење 

филантропског маркетинга граничи са односно 

човјекољубљем и у најширем смислу 

подразумјева  помоћ - давање новца за 

различите добротворне активности. То је, 

једноставно речено, добра воља да се помогне 

људима којима је помоћ потребна. Дајући 

подршку у новцу, производима или услугама 

компанија показује да разумије потребе шире 

заједнице и друштва у којем ради. 

Филантропске активности се реализују 

филантропским средствима која могу бити 

изражена у новцу, материјално техничком 

(изградња објеката, куповина опреме, 

помагала, одјеће, обуће) и стручном облику 

(савјетовања, конференције, помоћ у раду, 

добротворне институције). Све филантропске 

                                                           
81 www. philipkotler2013.blogspot.com 

http://philipkotler2013.blogspot.com/
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активности имају промотиван карактер са или 

без финансијске подршке. Оне су средство 

„обраде“ тржишта и друштвене заједнице. 

Филантропске активности су добровољне и 

немају комерцијалне ефекте. 

 

2.1.  Користи од примјене  ДОМ-а 

 

Стратешка орјентисаност компанија на концепт 

друштвене одговорности све је више 

оправдана, до те мјере да се у свијету развијају 

пројекти који ће створити баланс између 

компаније  и друштвене заједнице, изналазећи 

софистицирана рјешења односно компромисе.  

Сарадња компанија и интересних група 

социјално деруштвене категорије не мора бити 

формално везана уговором, али и као таква 

доноси низ предности за обје стране. 

    Компаније кроз овакав облик друштвеног 

ангажовања подижу свијест о бројним темама 

из сфере етичко-еколошког пословања.  

Једногодишња истраживања спроведена од 

стране Харвард Универзитета показала су да 

компаније које имају добар однос са 

друштвеном заједницом често имају четири 

пута већи проценат раста. 
82

 Дакле , дугорочно 

гледано ДОМ обезбјеђује компанијама 

сигурнију тржишну позицију и лојалност 

купаца . 

ДОМ спроводи се најчешће заједничким 

дјеловањем компаније и других интересних 

скупина друштвене заједнице, и то води 

стварању пријатељских веза, које су од великог 

значаја када је у питању пословање на 

иностраном тржишту, гдје се компанија мора 

показати као гост који се уклапа у локалне 

обичаје. ДОМ децентрализовану организацију 

која има двосмјерну комуникацију, уз 

наглашене етичке кодексе. Примјеном тих 

кодекса унутар предузећа се ствара позитивна 

радна клима , а спроводе их људи који по 

пословној хијерархији посједују експертску и 

референтну моћ.  

ДОМ позитивно утиче на бренд, заштиту и 

афирмисаност марке, имиџа , логоа, симбола... 

Овај концепт се перципира као саставни дио 

марке и имиџа фирме, јер се уочавањем те 

„бриге о окружењу“ гради јака емоционална 

веза са брендом која обезбјеђује 

диференцираност и конкурентску предност. 

Друштвено одговорна филозофија остваривања 

профита , остварује позитивне ефекте за 

компанију, потрошаче и друштво у цјелини, па 

се зато може сматрати за глобално усмјерен 

концепт. ДОМ има такав значај при 

успостављању друштвеног благостања да су 

                                                           
82 Модификовано према: Кампања Добро 2011, БиХ 

неке земље чак именовале министра за ДОП-е 

као нпр. Велика Британија. Глобалност 

концепта огледа се и у томе да је његова 

имплементација  базирана на свјетским или 

европским стандардима . Покренуте су бројне 

иницијативе када је у питању друштвено 

одговорно послоивање.  

Глобални споразум , који је покренут од стране 

генералног секретара UN-a Кофи Анана, је 

добровољна међународна иницијатива која 

подстиче друштвену одговорност предузећа и 

наводи их да усвоје сљедеће аспекте 

пословања: 

 поштовање људских права, 

 поштовање радних стандарда, 

 заштита околине, 

 антикорупција.
83

 

Иницијативе за развој ДОП-а/ ДОМ-а на 

територији ЕУ датирају још из 1993.године које 

су биле усмјерене на побољшање политике 

запошљавања, а касније кроз усвајање „CSR 

green paper“ тј. „ ДОП зелени документ“, 

прецизније је посвећена пажња и осталим 

сферама хуманог друштвеног пословања. 

Остале иницијативе, клаузуле које доприносе 

правном регулисању друштвено одговорног 

пословања су: Агенда 21, CSR Europe, The 

European alliance on CSR, Global Compact, a 

индивидуално гледано највећи допринос дао је  

Кофи Анан, али и бројне јавне личности које су 

испред предузећа која их ангажују, 

наглашавале значај хуманости.
84

   Овим 

иницијативама се настоји обезбједити 

легитимност пословања и подстаћи хуманост 

компанија. 

3. ПРИМЈЕРИ    ДРУШТВЕНО  

ОДГОВОРНОГ  МАРКЕТИНГА  

ПРЕДУЗЕЋА  У  БиХ 

Идентификовање добре праксе ДОМ-а међу 

компанијама у БиХ није посао који дуго траје, с 

обзиром да свијест о друштвеној емпатији и 

филантропији у нашем блиском окружењу и 

није тако развијена. Постоје бројне 

публикације које су посвећене рангирању 

компанија према степену остварених прихода, 

а с обзиром на захтјеве савременог тржишта, у 

те публикације се све више ажурирају  и 

подаци о лидерима друштвено одговорног 

понашања и њиховим доприносима друштвеној 

заједници. У таквим публикацијама , базама 

                                                           
83  Модификовано према: Приручник UNDP-a Бих, „Како 

постати друштв.одговорно предузеће“, 2008. 
84 За више информација: www.unglobalcompact.org; ; 

www.ec.europa.eu;  
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добре CSR праксе, или једноставним 

претраживањем интернета могу се прикупити 

подаци о одговорним компанијама и најчешћим 

пољима ангажовања. Према истраживању 

публикације Prime communications  58% 

представника компанија сматра да су 

компаније у БиХ углавном неодговорне, 29% 

да су углавном одговорне, и 13% да су потпуно 

неодговорне. 

 

Извор: www.prime.ba 

 У категорију одговорних компанија, према 

више извора, уврштене су сљедеће компаније: 

БХ Телеком, Босна Лијек, Подравка, Фабрика 

духана Сарајево, Виолета, ProCredit банка 

,Raiffeisen  банка, Coca-Cola Сарајево, 

Меркатор,  РТРС, АТВ, Авон Бих... и бројне 

друге, што показује да се ипак еколошко-

етичка свијест компанија развија рапидном 

брзином, да ли због личних интереса, или због 

филантропских фактора, сасвим је небитно. 

Тако је нпр. Coca-Cola Сарајево,у 2009.год. од 

Америчке трговачке коморе добила признање 

„Златни спонзор“ за пружање подршке у 

пројекту „БиХ без мина“, а у 2010.год. добија 

исто признање за пројекат „Хиљаду малих 

осмјеха“- подршка дјеци у развоју.
85

 

Као један од највећих пословних система у 

БиХ, Фабрика духана Сарајево се профилира 

као друштвено одговорна компанија која улаже 

у будућност  заједнице кроз материјални, 

морални и сваки други вид подршке. Етично 

понашање је саставни дио организације, начин 

живота који је дубоко укоријењен у колективно 

тијело Фабрике духана Сарајево. У сваком 

пословном подухвату ФДС-а, етично понашање 

је норма тј. начин вођења послова који се 

преноси с генерације на генерацију запослених 

на свим нивоима организационе структуре
86

. 

 Такође као примјер може послужити 

друштвена одговорност домаће компаније 

                                                           
85  www.coca-cola.ba 
86  www.fds.ba 

„Виолета“- творница хигијенских производа. 

Наиме, ова компанија спроводи бројне 

активности хуманог карактера, као нпр.: 

даривање крви од стране запослених, подршка 

у виду пакетића за дјецу обољелу од малигних 

болести, итд.
87

   

Специфична и препознатљива мисија када је у 

питању очување културне баштине и 

одговорности према културном наслијеђу, јесте 

UNESCO
88

-ва мисија која је посвећена заштити 

и промоцији свјетске материјалне и 

нематеријалне културне баштине како би то 

благо било очувано за будуће генерације у 

контексту одрживог развоја. UNESCO сматра 

да су културна разноликост и интеркултурални 

дијалог најефикаснија средства за постизање 

благостања и економско социјалног напретка у 

оквиру изазова са којима нас суочава 

глобализација.  

БиХ треба да посвети пажњу друштвено 

одговорном пословању приватног сектора, па 

се у ту сврху одржавају форуми са тематиком 

ДОП-а. Организатор  Форума друштвено 

одговорног пословања  је Америчка 

агенција за међународни развој (USAID), 

која настојање да се ублаже изазови с којима 

се сусреће Босна и Херцеговина  кроз 

истицање важности и потенцијалне 

добробити друштвено одговорног 

пословања, сматра главним циљем 

форума.
89

 

С обзиром на ограниченост дужине рада, 

зауставићу се на овим примјерима, мада се у 

нашој свакодневници све чешће сусрећемо са 

групама којима је неопходна помоћ, и онима 

који то разумију и помажу. 

ЗАКЉУЧАК 

У друштвима попут нашег , транзиционог ,  

потребна је велика толеранција и емпатија за 

бројне маргинализоване групе унутар 

друштвене заједнице. Да би се отјерала та 

стигма друштвене одговорности потребно је да 

компаније препознају потребе друштвене 

заједнице и еколошке потребе , те да сходно 

томе улажу веће напоре на унапређењу истих.  

Базични принципи који би омогућили 

друштвено – економску равнотежу, гледано са 

аспекта одговорности су: поштење, етика, 

еколошка свијест, отвореност, али се то односи 

                                                           
87  www.violeta.ba 
88 UNESCO је организација Уједињених нација за 

образовање, науку и културу која се разним 

инструментима, вјештинама, и праксом бори за очување 

културног  наслијеђа широм свијета, очување подводног 
културног богатства, покретне културне баштине и 

музеја, те нематеријалних културних израза као што су 

традиција, ритуали, свечани догађаји, језик... 
89 Парафразирано према: www.mozaik.ba 
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не само на друштвену одговорност компанија , 

већ и на одговорност грађана, повећање 

степена солидарности, све са циљем стварања 

веза које трају. ДОМ је концепт који се сматра 

као најјаче оружје у изградњи брендова, који су 

највриједнија имовина сваког предузећа. 

Усвајањем бројних декларација и конвенција о 

друштвено одговорном пословању и 

маркетингу, подспјешује се укљученост 

компанија у те токове.  

Ефикаснијим кориштењем ресурса, и етичким 

понашањем друштва у цјелини генерише се 

дистрибуција морално-материјалног богатства, 

и конструктивно се помаже угроженим  

групама или појединцима. У овако рецесионом 

периоду, компаније су због честог 

дефицитарног пословања онемогућене да 

финансијски помогну, па то управо подстиче 

креативност менаџера да осмисле нове видове 

друштвеног ангажовања, као нпр. даривање 

крви, добровољни рад на уређењу паркова, 

давање пакета помоћи састављених од 

сопствених производа итд. 

Перманентним  праћењем промјена у 

окружењу, укључивањем benchmarking-а у 

процес пословања уочавају се примјери 

конкурената који могу такође бити извор идеја 

за даље друштвено одговорно пословање. 
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Бато Станић, Светлана Пајић, Марија Крсмановић 

УТИЦАЈ САВРЕМЕНИХ 

ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

НА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 

ПРЕДУЗЕЋА 

Савремене информационе технологије (ИТ) 

донијеле су један, сасвим нови аспект 

пословања, а  сходно томе, утицале су и на 

повећање глобализације тржишта и економских 

регионализација, чега смо и сами свједоци. У 

овом раду, пажња ће бити посвећена прије 

свега позитивним странама савремених 

информационих технологија (успостављање 

нових пословних веза између компанија, 

ефикасније одвијање пословних трансакција, 

смањење трошкова куповине и продаје, велика 

расположивост информација итд.) и њиховом 

утицају како на развој предузећа, прије свега 

малих и средњих, тако и на развој привреде, 

односно, друштва у цјелини. Посебна пажња 

биће посвећена електронском маркетингу и 

промјенама које је он изазвао у сфери 

економије. Овим радом извешће се закључак да 

информационе технологије (ИТ), са свим 

својим технолошким могућностима, пружају 

одговор на све веће и комплексније захтјеве 

тржишта. 

THE IMPACT OF MODERN 

INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE 

DEVELOPMENT OF SMALL AND 

MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 

Modern information technologies ( IT ) have 

adopted a quite new aspect of the business and 

consequently affected the increasing globalization 

of markets and economic regionalization, which 

we ourselves have witnessed . In this work, 

attention will be devoted to primarily positive 

aspects of modern information technologies 

(establishing new business relations between 

companies, conduct business transactions 

efficiently , reducing the cost of buying and 

selling, high availability of informations, etc.) and 

their impact on the development of enterprises, 

especially small and medium-sized enterprises, and 

the development of the national economy, apropos, 

society as a whole. Special attention will be paid to 

e-marketing and the changes it caused in the 

economic sphere. This work will be performed 

finding that information technologies ( IT ), with 

all its technological capabilities , provide a 

response to the growing and complex demands of 

the market. 

 

*** 

Јелена Лукић 

IMUNIZACIJA KAO STRATEGIJA 

PASIVNOG UPRAVLJANJA 

OBVEZNICAMA 

Ulaganje u obveznice, u vrijeme oscilacija 

kamatnih stopa može uzrokovati promjene dobiti i 

likvidnosti, jer one direktno utiču na konačnu 

vrijednost uloženih sredstava. Zato, prilikom 

ulaganja u obveznice, banke moraju pored 

osnovnih osobina u obzir uzeti i izvedene mjere 

njene osjetljivosti na promjene tržišnih kamatnih 

stopa. Opšte prihvaćene mjere koje se koriste u tu 

svrhu su tehnika duracije i tehnika konveksnosti 

koje predstavljaju jednostavan alat u analizi 

obveznica. 

IMMUNISATION AS A STRATEGY OF 

PASSIVE BOND MANAGEMENT 

Investing in bonds at the time of interest rate 

fluctuations may cause changes in the profit and 

liquidity because they directly affect the final 

value of the funds invested. Therefore, when 

investing in bonds, banks should, in addition to 

their basic properties, consider the derived 

measures of their sensitivity to fluctuations of 

market interest rates. Commonly accepted 

measures used for such purpose are the duration 

technique and the convexity technique, both 

representing a simple tool in the bond analysis. 
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Гордана Симић 

АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ ОЧУВАЊА 

РЕАЛНЕ ВРЕДНОСТИ СОПСТВЕНОГ 

КАПИТАЛА У УСЛОВИМА ИНФЛАЦИЈЕ 

Услов опстанка предузећа јесте одржавање 

реалне вредности сопственог капитала у 

условима инфлације и обезбеђивање 

финансирања репродукције из сопствених 

извора. Анализа основних показатеља битних 

за одржавање реалне вредности сопственог 

капитала у условима инфлације, обухвата 

следеће анализе: анализу финансијске 

стабилности, анализу задужености и анализу 

адекватности капитала. Анализа финансијске 

стабилности је директно повезана са анализом 

финансијске равнотеже која је најважнија 

карика у анализи финансијског положаја 

предузећа. Задуженост се оцењује преко 

структуре пасиве биланса стања посматране са 

становишта власништва. Структура пасиве 

утиче на сигурност, рентабилност и 

аутономију. Адекватност капитала (capital 

adequancy ratio - CAR) је однос између 

капитала и пондерисане активе. Адекватност 

капитала (енгл. capital adequacy) je способност 

пружања услуга предузећа јавности све док се 

одржава законски захтевани однос капитала 

према укупној активи. У овом раду је на 

конкретном примеру предузећа Рудник и 

Термоелектрана Угљевик, а.д Угљевик 

приказана анализа могућности очувања реалне 

вредности сопственог капитала у условима 

инфлације. 

ТHE ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF 

PRESERVING THE REAL VALUE OF 

ENTERPRISE'S CAPITAL IN TIMES OF 

INFLATION 

In order to survive an enterprise has to maintain 

the real value of its capital in times of inflation and 

to secure financial renewal from its own sources. 

The analysis of the main indicators relevant to the 

maintenance of the real value of the capital in 

times of inflation includes the following aspects: 

financial stability, indebtedness, capital 

adequacy.The analysis of financial stability is 

closely related to the analysis of financial balance 

which is the most important factor in the analysis 

of an enterprise’s financial position. Indebtedness 

is assessed on the basis of liabilities balance when 

observed from the aspect of ownership. The 

structure of liabilities impacts security, 

profitability and autonomy. Capital adequacy 

denotes the relation between capital and weighted 

assets. Capital adequacy assumes that the 

enterprise is capable of providing public with aid 

as long as there is the legal relation between the 

capital and entire assets. This paper gives a 

specific example of the enterprise Rudnik i 

termoelektrana Ugljevik and analyzes the 

possibility of preserving the real value of its own 

capital in times of inflation.  

 

*** 

Љепојка Еркић 

RESTRUKTURISANJE KAO USLOV 

OPSTANKA, NEPREKIDNOG 

UNAPREĐENJA I RAZVOJA POSLOVANJA 

PREDUZEĆA 

Preduzeća danas posluju u okruženju koje 

neprekidno ugrožava njihov opstanak. U 

savremenom okruženju i modernom poslovanju 

preduzeća prisutna je velika neizvesnost i potreba 

za promenama. Da bi preduzeće poslovalo uspešno 

potrebno je, pre svega, da se neprekidno 

prilagođava promenama u okruženju, kao i da 

samo upravlja promenama. Dakle, preduzeće mora 

neprekidno da sledi promene, odnosno vrši 

restrukturisanje svoje organizacije. Jedino na takav 

način, odnosno kroz spremnost  da menja vlastitu 

organizaciju, metode poslovanja, proizvode, 

tehnologiju itd., preduzeće će uspeti da opstane na 

tržištu kao i da ostvari napredak i razvoj u svom 

poslovanju. 

RESTRUCTURING AS A CONDITION OF 

SURVIVAL, CONTINUOUS 

IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF 

BUSINESS 

Companies today operate in an environment that 

continually threatens their survival. In today's 

modern business environment and enterprises, 

there is a great deal of uncertainty and the need for 

change. In order for a company operating 

successfully it is necessary above all to constantly 

adapt to the changing environment and to manage 

changes. Therefore, the company must 

continuously follow changes and to restructure 

their organization. Only in such way and the 

willingness to change their own organization, 

business methods, products, technology, etc., the 

company will be able to survive in the market and 

to achieve progress and development in their 

business. 
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Иван Радовановић, Владо Степанић, Владимир Лугоња 

ИНВЕСТИРАЊЕ У ИТ СЕКТОР КАО 

ФУНКЦИЈА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА 

ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ 

У јавности се све више говори о ИТ индустрији 

и њеном значају, што је резултат великог и 

експлозивног раста овог сегмента привреде, 

како на глобалном нивоу, тако и код нас. То је 

један од главних економских приоритета и 

управо та грана у којој ради велики број 

младих образованих људи, подстицај је за 

економски опоравак земље. Земље у развоју 

морају смањити технолошко заостајање за 

другим земљама, а први корак ка томе су већа 

улагања у сектор информационо-

комуникационих технологија. Поставља се 

питање да ли једна земља има капацитете, 

законе и знање које је потребно? Унапређење 

законског оквира и образовних програма, 

побољшање инфраструктре, обука кадрова, 

увођење широкопојасног интернета и стране 

директне инвестиције су фактори од великог 

значаја. Ријеч је о подршци кључним ИТ 

играчима - стартапима, аутсорсинг фирмама, 

развојним центрима мултинационалних 

компанија, организацијама које се баве 

информисањем и образовањем ИТ 

предузетника и подршци за извоз оригиналних 

производа. Налазимо се у информатичкој ери 

која неминовно намеће привредно-друштвене 

промјене, а ми одлучујемо какав ћемо став 

заузети према овој технолошкој револуцији и 

шта ћемо изабрати, развој или стагнацију. 

INVESTING IN IT SECTOR AS A 

FUNCTION OF TRANSITION COUNTRIES 

ECONOMIC DEVELOPMENT 

The public is increasingly talking about the IT 

industry and its importance as a result of the large 

and the explosive growth of this segment of the 

economy, both globally and in our region. This is 

one of the main economic priorities, and it is this 

branch which employs a large number of educated 

young people, the impetus for the economic 

recovery of the country. Developing countries 

need to reduce the technological gap to the other 

countries, a frist step toward the larget investment 

in the sector of information and communication 

technologies. The question is whether a country 

has the capacity, laws and knowledge you need? 

Imrpoving the legal framework and educational 

programs, improving of the infrastructure, staff 

training, the introduction of broadband internet and 

foreign direct investment are factors of great 

importance. This is a support of key IT players – 

startups, outsourcing companies, development 

centers of multinational companies, organizations 

dealing with information and education 

enterpreneurs and IT support for the export of the 

original products. We are in infromation age, 

which imposes economic and social change, and 

we will decide what attitude to take toward this 

technological revolution and what are we going to 

choose, development or stagnation. 

 

*** 

Младен Ђурић 

ГЛОБАЛНЕ ПРОМЈЕНЕ И УТИЦАЈ 

СТРАНИХ УЛАГАЊА НА ЕКОНОМИЈУ 

ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ 

Земље у транзицији спроводе низ реформи 

везаних за макроекономску стабилност, 

либерализацију и трансформацију власничких 

права кроз приватизацију и нове власничке 

аранжмане. Примарни циљ земаља у транзицији 

је остваривање дугорочног привредног раста који 

се заснива на повећању инвестиција, нових 

технологија и повећању конкурентности на 

свјетском тржишту. Директна страна улагања, као 

међународни облик кретања капитала, утичу на 

привредни раст, а ефекти инвестирања зависе од 

врсте инвестиције и инвестиционог амбијента. 

Међутим, глобалне промјене, финансијска криза и 

турбулентно тржиште значајно утичу на 

динамику и интензитет страних улагања у земље 

у транзицији. 

 

GLOBAL CHANGES AND THE INFLUENCE 

OF FOREIGN INVESTMENT ON THE 

ECONOMY OF COUNTRIES IN TRANZITION 

Countries in tranzition are conducting an entire set of 

reforms dealing with macroeconomics stability, 

liberalization and transformation of property rights 

through privatization and new property arrengements. 

The primary goal of countries in tranzition is to 

ensure long-term economic growth which is based on 

an increase of investment, new technologies and 

competitiveness on the global market. Direct foreign 

investment, as an international form of the 

distribution of capital, has an effect on the economic 

growth, and the effects of investment depend from 

the nature of investment and the investment 

environment. However, global changes, financial 

crisis and turbulent market have a significant impact 

on the dinamics and intensity of foreign investment in 

countries in tranzition. 
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Данка Бабић 

УТИЦАЈ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ 

ИНВЕСТИЦИЈА НА ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ БИХ 

Већина земаља у транзицији приступа значајној 

трансформацији привредног система. Углавном 

се то ради јако брзо кроз неадекватнe 

приватизације државних предузећа, што 

резултира смањење БДП, аутоматски смањење 

животног стандарда и повлачи за собом низ 

економских негативности. Такве земље налазе 

излаз у капиталу других земаља, кроз стране 

директне инвестиције (СДИ), које представљају 

капитал углавном транснационалних компанија 

(ТНК).  Па тако, и наша земља усмјерава се  да 

створи повољну климу за привлачење страног 

капитала.  Али, при томе,  неопходно је да БиХ 

истражи рјешења која нуде СДИ, те да се 

истраже и анализирају карактеристике СДИ, и 

дефинишу стања и истраже проблеми са којима 

се сусрећу страни инвеститори у нашој држави. 

Такође, морају да се дефинишу позитивни и 

негативни ефекти СДИ на привреду БиХ. 

THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT 

INVESTMENTS ON ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF BIH 

Most of the countries in transition make a 

significant transformation of the economic system. 

Mostly it is done very quickly through inadequate 

privatization of state enterprises, that results in a 

reduction of GDP, automatic reducing of standard 

of living and entails a series of economic 

negativity. Such countries find exit in capital of 

other countries through foreign direct investment 

(FDI), which mostly represent capital of 

transnational corporations (TNCs). Going in this 

direction, our country is trying to create a 

favorable climate and to attract foreign capital. 

However, it is necessary for Bosnia and 

Herzegovina to explore solutions offered by FDI, 

to explore and analyze characteristics of FDI, and 

to define situations and analyze problems that 

foreign investors in our country are faced with. 

Also, positive and negative effects of FDI on 

economy in Bosnia and Herzegovina have to be 

defined.  

 

*** 

Живана Симић 

АНАЛИЗА ИМОВИНСКОГ ПОЛОЖАЈА 

ПРЕДУЗЕЋА 

Да би предузеће уопште могло да постоји и 

послује неопходно је да располаже имовином 

помоћу које ће обављати своју делатност јер 

имовина је кључ сваког пословног подухвата. 

Ту имовину у предузеће уносе власници-

оснивачи, али и правна и физичка лица која 

касније у току пословања предузећа улажу у 

њега. Стална и текућа имовина чине основне 

врсте имовине без којих предузеће и не би 

могло егзистирати. Предузећа ангажују сталну 

имовину са циљем да им дугорочно служи у 

пословању док текућа имовина и њено 

повећано учешће у структури имовине имају 

значајан утицај на јачање финансијске снаге 

предузећа. Тежиште истраживања у овом раду 

усмерено је на анализу имовинског положаја, 

структуру имовине, стања и ефикасности 

имовине као и анализу коефицијената обрта 

као основних показатеља имовине предузећа. 

Указано је на потребу сваког предузећа да у 

структури своје имовине предност да текућој 

имовини јер њено повећање може позитивно 

утицати на пословање предузећа јер се иста 

много брже може трансформисати у новац у 

односу на сталну имовину чиме се побољшава 

и ликвидност предузећа. У овом раду је такође 

на конкретном примеру показан имовински 

положај предузећа.  

ТHE ANALYIS OF AN ENERPRISE'S 

PROPRIETARY POSITION 

In order for an enterprise to do business it is 

essential to have property because it is the key 

factor of every business venture. The 

owners/establishers enter the business with some 

property, and at some later stage it is possible for 

the individual and corporate customers to invest in 

it as well. The permanent and current property 

comprises the main types of property without 

which it is impossible for an enterprise to exist. 

Enterprises use permanent property in order to 

make a long-term contribution to the business, 

whereas current property and its increasing 

involvement in the proprietary structure have a 

significant impact on strengthening enterprise’s 

financial power. In this paper we focus on the 

analysis of the proprietary position, its structure, 

its efficiency as well as turnover coefficient as 

major indicators of the enterprise’s property. It has 

been pointed that every enterprise should prioritize 

current property since its expansion can make a 

positive impact on business in general because it 

can easily be turned into cash which is not the case 

with permanent property. This is how enterprise’s 

liquidity can be improved. This paper gives a 

specific example demonstrating the enterprise’s 

proprietary position. 
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Маријана Обреновић 

UTICAJ GLOBALNE FINANSIJSKE KRIZE 

NA OBIM I STRUKTURU DEPOZITA U 

BANKARSKOM SEKTORU REPUBLIKE 

SRPSKE 

Globalna finansijska kriza ostavila je uticaj na 

bankarske sisteme kako razvijenih zemalja, tako i 

zemalja u tranziciji. Bankarski sistem Bosne i 

Hercegovine i bankarski sektor Republike Srpske 

u okviru njega su pod uticajem negativnih 

posljedica krize. Ovaj rad je urađen s namjerom da 

se napravi analiza negativnih uticaja finansijske 

krize na bankarski sektor Republike Srpske, a prije 

svega na obim i strukturu depozita. Rad 

podrazumijeva analizu obima i strukture depozita 

od predkriznog pa kroz naredne godine, uz 

nastojanje da se uoče promjene nastale u 

međuvremenu i utvrdite njihovi uzroci i posljedice. 

 

IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL 

CRISIS ON VOLUME AND STRUCTURE OF 

DEPOSITS IN THE BANKING SECTOR OF 

THE REPUBLIC OF SRPSKA 

The global financial crisis has left an impact on the 

banking systems in developed countries and 

countries in transition. The banking system of the 

Bosnia and Herzegovina and the banking sector of 

the Republic of Srpska are under the influence of 

the negative effects of the crisis. This work was 

done with the intent to make analysis of the 

negative impact of the financial crisis on the 

banking sector of the Republic of Srpska, 

primarily on the volume and structure of deposits. 

The paper includes an analysis of the volume and 

structure of deposits from the pre-crisis period 

through the following years, with an attempt to 

detect changes made in the meantime and to 

determine their causes and consequences. 

 

*** 

Сузана Стевановић 

ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА КАО 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА У УСЛОВИМА 

ГЛОБАЛНИХ ПРОМЕНА 

Савремени услови пословања предузећима 

намећу потребу сталног прилагођавања 

измењеним условима у окружењу и изградњу 

структуре засноване на новим постулатима. 

Ово је посебно изражено у земљама у 

транзицији, где је крајњи циљ изградити 

иновативну и флексибилну организацију која 

може да одговори захтевима тржишта у 

кратком временском року. У покушају да то и 

учине предузећа примењују разне моделе 

реструктурисања и реогранизације пословања. 

У условима глобалних промена предузећа 

морају да производе за светско тржиште, да 

прате брзе технолошке напретке, да буду 

конкурентна на вишем нивоу, што је наравно 

тешко. Поред негативних страна феномена 

глобализације, она се треба схватити и као 

изазов у могућности економског раста и 

напретка предузећа. Трансформација 

организације предузећа у условима глобалних 

промена намеће се као стратегија за раст и 

развој предузећа, а често и сам опстанак. 

Уколико се променама не управља адекватно и 

правовремено, то може резултовати губицима 

унутар самог предузећа као и деморалисању 

запослених, који претежно имају отпор према 

променама. 

TRANSFORMING COMPANIES AS A 

DEVELOPMENT STRATEGY IN TERMS OF 

GLOBAL CHANGE 

Contemporary business conditions imposed by the 

need for constant adjustments changed conditions 

in the environment and build a new structure based 

on fundamentals. This is particularly true in 

countries in transition, where the ultimate goal is 

to build an innovative and flexible organization 

that can respond to market demands in a short 

period of time. In an attempt to do so the company 

implemented various models of restructuring and 

reorganization business. In terms of global changes 

companies need to produce for the world market, 

to follow the rapid technological advances, to 

compete at a higher level, which is of course 

difficult. In addition to the negative side of 

globalization, it is to be understood as a challenge 

to the possibilities of economic growth and 

progress of the company. The transformation of 

the enterprise in terms of global changes imposed 

as a strategy for growth and development, and 

often very survival. If the change is not managed 

properly and in a timely manner may result in 

losses within the company as well as the 

demoralization of employees, who mostly have 

resistance to change. 
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Борка Лазаревић 

OSNIVANJE I POSLOVANJE 

INVESTICIONIH FONDOVA NA 

FINANSIJSKOM TRŽIŠTU RS 

Na finansijskom tržištu Republike Srpske 

investicioni fondovi su se pojavili u formi 

privatizacionih investicionih fondova. 

Privatizacioni investicioni fondovi su osnivani u 

procesu vaučerske privatizacije državnog kapitala, 

sa ciljem prikupljanja vaučera koji su dodijeljeni 

stanovništvu Republike Srpske. Iako su u javnosti 

stvorena očekivanja da će fondovi izvršiti efikasno 

restrukturisanje preduzeća u koje su investirali 

prikupljene vaučere, podstaći investiciona ulaganja 

i, u  krajnjoj instanci, podstaći  dinamičan razvoj 

tržišta kapitala Republike Srpske, takav ishod je 

izostao. Transformacija privatizacionih u 

zatvorene investicione fondove  nije doprinijela 

poboljšanju pozicije manjinskih akcionara, niti 

otklanjanju nepravilnosti u poslovanju društava za 

upravljanje investicionim fondovima, koja su 

naplatom „vrtoglavih“ provizija značajno smanjila 

vrijednost imovine  fondova. Kako bi sproveli 

sistemske reforme u poslovanju investicionih 

fondova,  regulatorni organi su kreirali prijedlog 

izmjena aktuelnog Zakona o investicionim 

fondovima. Kao jedan od najznačajnijih ciljeva 

predviđenih reformom ističe se ubrzanje procesa 

transformacije zatvorenih u otvorene investicione 

fondove, koji danas predstavljaju dominantan 

oblik fondova u razvijenim tržišnim privredama. 

Polazeći od navedenih činjenica, istraživanje u 

ovom radu je usmjereno na analizu poslovanja 

investicionih fondova na finansijskom tržištu 

Republike Srpske, sa ciljem  sagledavanja 

trenutnog stanja i uočavanja mogućih pravaca 

njihovog daljeg razvoja. 

 

FOUNDATION AND ECONOMIC ACTIVITY 

OF INVESTMENT FUNDS AT THE 

FINANCIAL MARKET OF THE  RS 

On the financial market of the Republic of Srpska 

investment funds have emerged in the form of 

privatization investment funds. Privatization 

investment funds were set up in the voucher 

privatization of the state capital, with the aim of 

collecting vouchers that are assigned to the 

population of the Republic of Srpska. Although in 

public was created an expectation of the funds to 

make effective restructuring of the companies 

where the collected vouchers were invested, to 

encourage investment and ultimately to encourage 

dynamic development of the capital market of the 

Republic of Srpska, such an outcome failed to 

appear. The transformation of privatization to 

closed-end investment funds, did not contribute to 

the improvement of the position of minority 

shareholders, or to the elimination of irregularities 

in the management companies of investment 

funds, which significantly reduced the value of 

fund assets by charging " a dizzying " commission. 

In order to implement systemic reforms in the 

business of investment funds, regulatory 

authorities have created a proposal for 

amendments of the current Law on Investment 

Funds. As one of the most important goals 

envisaged by the reform emerges the acceleration 

of the transformation process of closed to open 

investment funds, which currently represent the 

predominant form of funds in developed 

economies. In light of these facts, the research in 

this paper focuses on the analysis of investment 

funds in the financial market of the Republic of 

Srpska, with the aim of reviewing the current 

situation and to make out the possible directions of 

their further development. 

 

*** 

Војка Госпавић, Драгутин Мировић 

EVROPSKA KOMPANIJA 

U KOMUNITARNOM PRAVU 

U komunitarnom pravu su zasnovane odredbe koje 

regulisu pravni okvir funkcionisanja Evropske 

kompanije.  Evropska kompanija nastaje kao 

akcionarsko drustvo koje je uredjeno smernicama i 

kljucnim elementima u Statutu Evropske 

kompanije.  Njena uloga je sve vise zastupljena u 

pogledu novih ekonomskih preokreta.  U 

ekonomskoj globalnoj strukturi Evropska 

kompanija otvara nove izazove kroz nova pitanja i 

inovativne poteze.  Norme nacionalnog prava 

uredjuju strukturu funkcije i polozaja Evropske 

kompanije. 

EUROPEAN COMPANY  

 IN COMMUNITY LAW 

The community law based regulations that regulate 

the legal framework for the functioning of 

European companies.  European company formed 

as a joint stock company which is regulated 

guidelines and key elements of the Statute for a 

European company.  It`s  role is becoming more 

prevalent in terms of new ekonomic turnaround. In 

the global economic structure, the European 

company creates new challenges through new 

issues and innovative moves.  Norms of national 

low regulating the structure and function of the 

position of European companies. 



130 | НОВИ ЕКОНОМИСТ 

Бојана Остојић, Бојана Грујичић 

УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ КРИЗЕ НА 

ПРИВРЕДНИ РАСТ 

У чланку су описани основни узроци настанка 

глобалне економске и финансијске кризе. 

Настала глобална криза је утицала на 

стагнацију економије и смањење финансијских 

средстава. Глобална криза је свој врхунац 

достигла 2009. године када је раст свјетске 

привреде био најслабији. У раду је детаљније 

графички објашњен утицај свјетске кризе на 

привредни раст у појединим дијеловима и 

регионима свијета. Привредни раст 

подразумијева повећање производње на нивоу 

националне економије изражено кроз укупан 

бруто домаћи производ (скуп добара и услуга 

остварених у току једног периода) у односу на 

број становника. Евидентно је да глобална 

криза и даље пријети да угрози све сегменте 

живота и да излаз треба тражити у технологији 

и иновацијама, економији знања, науци и 

научном истраживању у институционалном 

смислу. 

 

THE IMPACT OF GLOBAL CRISIS ON 

ECONOMIC GROWTH 

In this paper you will find description of the basic 

elements that have caused global economic and 

financial crises. The economic crises gave rise to 

stagnation as well as cutbacks in financial 

recourses. Global economic crises culminated in 

2009 resulting with the lowest economic growth 

rate. In this study, the impact og global economic 

crises on different parts and regions of the world is 

graphically defined, in detail. Economic growth 

implies the increase of production at national level 

through total gross domestic product (set of goods 

and services achieved during a certain period of 

time) compared to population. It became apparent 

that global crises still threatens to undermine all 

areas of life and that solution is to be found in 

technology and innovations, knowledge in 

economics, science and scientific research in 

institutional sense. 

 

 

*** 

Данко Ковачевић, Маријана Ђуричић, Јовица Јовић 

ЗНАЧАЈ СЕКТОРА ОСИГУРАЊА У 

БРУТО ДОМАЋЕМ ПРОИЗВОДУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Сектор осигурња је на самом почетку у односу 

на земље Европске уније, као и на развијене 

земље свијета. С обзиром на привредно стање у 

Републици Српској и животни стандард, 

дјелокруг сектора осиграња веома је 

лимитиран. Каже се да стандард једне земље 

најбоље осликава дјелокруг, односно, 

укљученост сектора осиграња у привредни 

животу једне земље. Најбољи приказ 

укључености сектора осигурања у привредну 

активност јесте његов удио у бруто домаћем 

производу. Значај сектора осигурања ће бити 

приказан кроз статистичку анализу, тачније 

кроз регресиону анализу и корелацију. 

Чињеница да је Република Српска још увијек 

транзициона земља, неминован је утицај 

глобалних промјена. У првом дијелу рада биће 

приказано стање сектора осигурања у 

Републици Српској кроз поређење одређених 

параметара са стањем у Европској унији.  

IMPORTANCE OF THE INSURANCE 

SECTOR IN THE GROSS DOMESTIC 

PRODUCT OF THE REPUBLIC OF SRPSKA 

Insurance sector is at the very beginning 

comparing to the European Union countries as 

well as developed countries of the world. Given 

the economical situation in the Republic of Srpska 

and living standards, the scope of insurance sector 

contributions is very limited. It is said that the 

standard of a country best illustrates the scope, i.e., 

the involvement of insurance sector contributions 

in the economical life of a country. The best view 

of the insurance sector involvement in economic 

activities is its share in the gross domestic product. 

The importance of the insurance sector will be 

shown through statistical analysis, specifically 

through regression analysis and correlation. Since 

the Republic of Srpska is still transitional country 

it is inevitable influence of global change. In the 

first part of the paper we will show the status of 

the insurance sector in the Republic of Srpska 

through comparison of specific parameters to the 

situation in the European Union.
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Жељан Рикић, Цвијетин Малетић 

ГЛОБАЛНА ЕКСПАНЗИЈА ИТ 

ПОСЛОВАЊА И ЗЕМЉЕ У ТРАНЗИЦИЈИ 

Концепт савремене економије, базиран је на 

принципу примјене нових технологија у 

обављању извршних и управљачких пословних 

процеса. Незамисливо је обављање пословних 

процеса у савременом економском систему без 

коришћења савремених информационих 

технологија. Када се говори о односу ИТ 

пословања, на којем је базирано данашње 

глобално пословање и његовом ефекту на 

привреде земаља које су у процесу транзиције 

може се говорити, са једне стране о додатном 

услову које које ионако слаби економски 

системи транзитних земаља морају да испуне 

како би „ухватили корак“ са глобалним 

економским токовима (проблем неразвијене ИТ 

инфраструктуре и недостатка кадрова). С друге 

стране, ИТ пословање, услијед погодности које 

пружа (проширено тржиште, већа ефикасност, 

брзина обављања пословних трансакција) 

омогућава транзитним привредама шансу за 

њихов бржи развој.  

THE GLOBAL EXPANSION OF THE IT 

BUSINESS AND COUNTRIES IN 

TRANSITION 

The concept of modern economics , is based on the 

principle of the application of new technologies in 

the performance of executive management and 

business processes . Performance of business 

processes in the modern economic system is 

inconceivable without the use of modern 

information technology. When talking about the 

relationship between IT business , on which is 

based today's global business and its effect on the 

economies of countries that are in transition can be 

discussed, on the one hand about the additional 

requirement that the already fragile economic 

systems of transit countries must meet in order " 

caught up "with the global economy (the problem 

of underdeveloped IT infrastructure and lack of 

staff ) . On the other hand, IT business , due to the 

benefits, provides (extended market , greater 

efficiency , speed of carrying out business 

transactions) to transit economies chance for their 

faster development. 

 

 

*** 

Биљана Нестеровић, Јокица Симићевић 

УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ 

КРИЗЕ НА ПРИВРЕДУ У БИХ 

Тржишни систем привређивања претпоставља 

децентрализован начин одлучивања свих 

учесника у размјени, који самостално доносе 

одлуке о својој дјелатности и који су 

руковођени мотивом увећања профита и 

животног стандарда запослених. Недостатак 

тржишта је један од главних фактора пропасти 

централистичких система Источне Европе. С 

тим у вези, јавља се глобална економска криза 

која доноси пад економске активности, 

неликвидност реалног сектора, проблеме 

финансирања текућег прихода,  раста и развоја 

компанија, депресију потрошње грађана и 

агрегатне потрошње, те енормни раст 

незапослености. Од три главне карактеристике 

кризе - пад цијена имовине, пад запослености и 

производње, и пад реалне вриједности јавног 

дуга - за БиХ, због досадашње депресијације 

тржишта рада и политичке осјетљивости 

проблема незапослености, најпогубније може 

бити управо губљење радних мјеста, односно 

опстајање проблема масовне дугорочне 

незапослености. 

INFLUENCE OF THE GLOBAL FINANCIAL 

CRISIS ON THE ECONOMY IN BOSNIA 

AND HERZEGOVINA 

Market economy system presupposes a 

decentralized decision-making method of all the 

participants in the exchange, who independently 

reach decisions about their activities and are 

guided by the motives of both profit increase and 

increase of their employees' living standards. 

Absence of market is one of the key factors 

causing collapse of centralized system in Eastern 

Europe. In this respect, a Global Financial Crisis 

arises bringing economic downturn, illiquidity of 

real-estate sector, problems of financing current 

income, problems of financing growth and 

development of companies, decrease of consumer 

spending and aggregate consumption, as well as 

the enormous increase of unemployment. Of the 

three main features of the Crisis - real-estate  ( 

property  or assets ) price drop, decline in 

employment and production, and decline in the 

real value of public debt for Bosnia and 

Herzegovina, the most dangerous may be the loss 

of jobs, or the problem of mass long-term 

unemployment, due to the current depreciation of 

the labor market and the political sensitivity of the 

unemployment issue. 
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Сузана Цвијетић, Драгана Гојковић 

УТИЦАЈ ГЛОБАЛНИХ ПРОМЈЕНА НА 

ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР 

Глобализација банкарства је процес 

повезивања националних банкарских система у 

глобални банкарски систем, у којем послују 

мултинационалне банке. Захваљујући томе, 

глобална финансијска криза која је настала у 

САД проширила се  и на читав свијет. 

Интернационализација финансија омогућава 

финансијском сектору веће задужење на 

свјетском тржишту. Заједничка карактеристика 

недавне свјетске финансијске кризе је брзо 

ширење кроз финансијске системе појединих 

држава. Иницирана је колапсом тржишта 

некретнина и захватила је цијели финансијски, 

а затим и реални сектор развијених земаља и 

земаља у развоју. За излазак из кризе потребна 

су институционална и економско-политичка 

прилагођавања која би довела до промјена 

понашања потрошача и инвеститора. Теже 

посљедице глобалне финансијске и економске 

кризе свијет је избјегао захваљујући обилном 

фискалном стимулансу, посебно развијених 

земаља. Међутим, дугорочно одржив глобални 

раст и развој захтијева да се доврши започето 

чишћење спорне и токсичне активе 

финансијских институција и изврши 

институционално побољшање у финансијском 

сектору чији су откази генерисали глобалну 

финансијску, а затим и економску кризу. 

Ризици за финансијску стабилност присутни су 

све док траје благи опоравак финансијског 

сектора. 

THE IMPACT OF GLOBAL CHANGE ON 

THE FINANCIAL SECTOR 

The globalization of banking is the process of 

connecting the national banking systems into the 

global banking system in which multinational 

banks operate. Thanks to this, the global financial 

crisis that originated in the U.S. expanded 

throughout the world. The internationalization of 

finances enables greater responsibility in the world 

market to the financial sector. A common feature 

of the recent global financial crisis is rapid 

expansion through the financial systems of 

individual countries.  It was initiated by the real 

estate market collapse and it afflicted the entire 

financial, and later the real sector of the both 

developed and developing countries. To end the 

crisis, institutional, economic and political 

adjustments that would lead to changes in behavior 

of consumers and investors are needed. The world 

evaded severe consequences of the global financial 

and economic crisis with the help of abundant 

fiscal stimulus, especially in developed countries. 

However, long-term sustainable global growth and 

development requires that the cleaning of the 

dispute and toxic assets of financial institutions is 

completed and institutional improvements in the 

financial sector whose failures generate the global 

financial and then economic crisis is carried out. 

Risks to financial stability are present as long as 

the slight recovery of the financial sector is in 

progress. 

 

*** 

Радивоје Дакић 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ФАКТОРИ КОЈИ 

УТИЧУ НА ФОРМИРАЊЕ 

СТРАТЕГИЈЕ ТРЖИШНОГ 

КОМУНИЦИРАЊА 

Циљ овог рада је да се сагледа општи  утицај 

глобализације на међународни маркетинг, али и 

да се прикаже који фактори и под којим 

околностима  у највећој мјери утичу на избор 

стратегије међународног тржишног 

комуницирања. Специфичност маркетинг 

комуницирања, а посебно промоционих 

активности у међународном маркетинг окружењу 

испољава се кроз чињеницу да су људи широм 

свијета међусобно различити на одређени начин, 

али уједно и слични на многе друге начине.  На 

основу ове чињенице, предузећа која су 

међународно оријентисана, не треба да буду у 

дилеми да ли да искључиво бирају између 

стандардизације и прилагођавања, него да 

користе истовремено и глобалну и локалну 

стратегију. 

GLOBALIZATION AND FACTORS THAT 

INFLUENCE THE FORMATION OF 

INTERNATIONAL MARKETING 

COMMUNICATION STRATEGY 

The aim of this paper is to examine the overall impact 

of globalization on international marketing , but also 

to show which factors and under what circumstances 

largely influence the choice of strategies of 

international marketing communications . The 

specificity of marketing communications and 

promotional activities especially in the international 

marketing environment is manifested in the fact that 

people around the world are different in a way but at 

the same time like in many other ways . Based on this 

fact , companies that are internationally oriented , 

should not be in a dilemma whether to choose 

exclusively between standardization and 

customization, but use both global and local strategy. 
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Слободан Машановић 

UTICAJ SVETSKE EKONOMSKE KRIZE 

NA BANKARSKI 

SISTEM U BOSNI I HERCEGOVINI 

Poslednjih godina svet se nalazi u ekonomskoj 

krizi koja ima velikog uticaja na sve sfere 

poslovanja. Kriza je započela u SAD na tržištu 

nekretnina i odatle se prelila na ostale zemlje. 

Prema istraživanjima koja su vršena, uzrok krize je 

slaba regulacija od strane države i želja za 

sticanjem velikih profita putem preuzimanja 

velikih rizika na finansijskom tržištu.  Bankarski 

sistem u Bosni i Hercegovini je osetio efekte ove 

krize, ali je ostao relativno stabilan zahvaljujući 

tome što je bankarski sistem u BIH bio visoko 

kapitalizovan i zbog toga što nije bio uključen u 

finansijsko tržište gde se vršile transakcije sa 

visokorizičnim finansijskim derivatima koji su 

doveli do nastanka krize. Stabilnost je sačuvana 

zahvaljujući povećanju likvidnosti bankarskog 

sektora. Banke iz inostranstva koji imaju svoje 

podružnice u BIH su nastavile da daju finansijsku 

podršku svojim poslovnim jedinicama u BIH kako 

bi se nastavilo njihovo poslovanje u BIH (Bečki 

sporazum). Takođe, centralna banka je oslobodila 

jedan deo sredstava koji je bio izdvojen kao 

obavezna rezerva. Međutim, uticaj krize je veći na 

realni sektor gde je došlo do pogoršanja 

ekonomskih pokazatelja. Iako pokazatelji ukazuju 

na to da se situacija poboljšava, još uvek je 

prisutna nestabilnost u ekonomiji. 

 

THE IMPACT OF THE GLOBAL 

ECONOMIC CRISIS ON THE BANKING 

SYSTEM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 

In recent years, the world is in economic crisis 

which has great influence on all spheres of 

business. The crisis started in the U.S. real estate 

market and there is overflowed to other countries. 

According to research carried out, the cause of the 

crisis is the weak state regulation and a desire to 

acquire large profits by taking big risks in the 

financial market. The banking system in Bosnia 

and Herzegovina has felt the effects of the crisis, 

but has remained relatively stable due to the fact 

that the banking system would have been highly 

capitalized and therefore it was not included in the 

financial market where the transaction is with a 

high-risk financial derivatives that led to the the 

crisis. Stability is preserved due to increased 

liquidity in the banking sector. Banks in foreign 

countries who have their offices in BiH continued 

to provide financial support to its subsidiaries in 

Bosnia and Herzegovina in order to continue their 

operations in Bosnia and Herzegovina (Vienna 

Agreement). Also, the central bank released a 

portion of the funds that had been set aside as 

required reserves. However, the impact of the 

crisis is growing to the real sector, where there has 

been a deterioration in economic indicators. 

Although the data indicate that the situation is 

improving, it is still present instability in the 

economy. 

 

*** 

Бојан Јосић 

UTICAJ PROMJENA GLOBALNIH 

PROPISA U VEZI SOLVENTNOSTI NA 

POSLOVANJE OSIGURAVAJUĆIH 

KOMPANIJA 

Direktiva Evropske komisije Solventnost II 

predstavlja značajnu  promjenu u oblasti nadzora 

osiguranja. Promjena se prije svega odnosi na veći 

obuhvat rizika, tako da direktiva Solventnost II 

predstavlja pristup zasnovan na rizicima. Za 

razliku od direktive Solventnost I kod koje je 

dominantan rizik osiguranja, novom direktivom je 

predviđeno upravljanje svim rizicima sa kojima se 

susreće osiguravajuća kompanija u svom 

poslovanju. Cilj ovog rada je da se ukaže na 

potrebu što ranijeg usklađivanja propisa u Bosni i 

Hercegovini sa propisima Evropske unije, kao i na 

probleme sa kojima bi se mogle suočiti 

osiguravajuće kompanije  u procesu usaglašavanja 

propisa.  

THE IMPACT OF CHANGES IN GLOBAL 

REGULATIONS RELATED TO THE 

SOLVENCY ON THE MENAGEMENT OF 

THE INSURANCE COMPANIES 

Directive of the European Commission's Solvency 

II represents a significant change in the area of 

insurance supervision. This change is primarely 

related to the higher risk coverage, so the Directive 

Solvency II represents a risk-based access. 

Different from the directive Solvency I at which a 

risk insurance is dominant, with new directive is 

provided managment of all risks with whom the 

insurance company meets in its management. The 

purpose of this paper is to indicate on the need for 

the earliest possible regulation coordination in 

Bosnia and Herzegovina with the regulations of 

the European Union, as well as on the problems 

with whom may confront the insurance companies 

from Bosnia and Herzegovina in the process of 

regulation coordination. 
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Сања Бојић, Бориша Стевановић 

УПРАВЉАЊЕ КАМАТНИМ РИЗИКОМ У 

БАНКАМА 

Важан елеменат сигурности сваке банке је 

постојање система управљања ризицима којима се 

банке излажу. Управљање каматним ризиком 

укључује превасходно управљање структуром 

активе и пасиве банке, како би се константно 

надзирао утицај који промјена каматних стопа 

има на финансијски резултат и положај банке.  

Најзаступљенија стратегија заштите од ризика 

каматне стопе, која се често примјењује у пракси 

назива се управљање каматно осјетљивим јазом. 

Стварна практична примјена управљања ГАП-ом 

усмјерена је на сужавање односа између 

промјенљивих стопа активе (средстава) и 

промјенљивих стопа пасиве (обавеза).  Агресивно 

управљање каматно осјетљивим јазом заснива се 

на предвиђању управе о тенденцијама будућих 

кретања каматних стопа на тржишту. Банка или 

друга финансијска институција која се жели у 

потпуности заштитити од флуктуирања каматних 

стопа, опредјељује се за активу и пасиву уз 

следећи услов да је вијек трајања активе једнак 

вијеку трајања пасиве, односно да је јаз вијека 

трајања што је могуће ближи нули. Након 

дефинисања ГАП осјетљивости биланса банке на 

ризик промјена каматне стопе, треба користити 

одговорајуће инструменте за регулисање и 

релативизацију ризика каматне стопе. 

Најпознатији инструменти су  хеџинг методи, 

који подразумијевају сопствену заштиту од 

губитака контрабилансним трансакцијама, те у 

том смислу се  најчешће користе: фјучерси и 

опције на каматне стопе и каматни свопови. 

INTEREST RATE RISK MANAGEMENT IN 

BANKS 

An important element of the security of each bank is 

risk management system, the existence of which 

banks are exposed. Interest rate risk management 

primarily involves management of the assets and 

liabilities of the bank, in order to constantly monitor 

the impact that changes in interest rates have on the 

financial results and position of the bank. The most 

common strategy of hedging interest rate, which is 

often applied in practice called the management of 

interest rate sensitive gap. The actual practical 

application management GAP is aimed at narrowing 

the relationship between the variable rate assets 

(funds) and variable rate liabilities (obligations). 

Aggressive management of interest rate sensitive gap 

is based on predicting the administration of the 

tendencies of future movements in market interest 

rates. Bank or other financial institution that wants to 

completely protect against Fluctuation in interest 

rates, opt for assets and liabilities with the following 

condition to the life of the assets equal liabilities 

lifetime , and that the gap lifetime as close as possible 

to zero. After defining GAP  balance of sensitivity 

the bank's risk changing the interest rate, subject to 

adequate instruments should be used to control and 

relativization of interest rate risk. The most famous 

instruments are hedging method, which imply their 

own protection from loss with contrary balance sheet 

transactions, and in this sense are commonly used: 

futures and options on interest rates and interest rate 

swaps 

 

*** 

Мико Љубојевић 

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КРЕДИТНОГ 

ПОРТФОЛИЈА БАНКЕ КАО ЈЕДНА ОД 

НАЈВАЖНИЈИХ ФУНКЦИЈА БАНКАРСКОГ 

МЕНАЏМЕНТА 

У раду је презентован кредитни ризик, методе 

мјерења кредитног ризика, као и начини на који 

банке врше управљање кредитним ризиком, као 

најбитним ризиком у њиховом пословању. 

Посебан осврт је направљен на кредитни ризик 

ком је изложена Босна и Херцеговина, као једна 

од земаља код које је овај ризик изражен. 

Управљање ризиком у банкама постало је „врућа“ 

тема након системске финансисјке кризе 2008. 

године, најзначајније кризе у модерном периоду. 

Магнитуда кризе сугерише да је управљање 

ризицима било неефикасно и да регулације 

ризика нису постигле главни циљ: избјегавање 

системске кризе. Због тога ћемо у овом раду 

покушати да укажемо на значај кредитног ризика 

за савремено банкарство и функционисање 

комплетног финансијског тржишта 

RISK MANAGEMENT OF CREDIT 

PORTFOLIO OF THE BANK AS ONE OF THE 

MOST IMPORTANT FUNCTIONS OF 

BANKING MANAGEMENT 

This paper presents the credit risk, credit risk 

measurement methods as well as how banks perform 

credit risk management, as well as a capital risk in 

their business. A special emphasis is made on credit 

risk which is exposed to Bosnia and Herzegovina, 

one of the countries in which this risk is expressed. 

Risk management in banks has become a "hot" topic 

after systemic financial crises 2008th The most 

significant crisis in the modern period. The 

magnitude of the crisis suggests that risk 

management was inefficient and risk regulation did 

not achieve the main goal: avoiding a systemic crisis. 

Therefore, this paper will attempt to show the 

importance of credit risk in modern banking and 

functioning of the entire financial market. 
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Слађан Симић 

ЗНАЧАЈ ИНФОРМАЦИОНО-

КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

У ПРИВРЕДИ ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ 

Информационо-комуникационе технологије 

(ИКТ) и глобализација свакодневно утичу на 

комерцализацију, отварање привреда земаља, 

рушење баријера, које спречавају слободан 

проток роба, услуга, информација, капитала и 

знања. Друштво знања, како многи називају 

друштво чији смо и ми савременици, за своје 

постојање првенствено може захвалити развоју 

технологије.  ИКТ у савременој економији и 

модерном друштву имају улогу носиоца 

иновација и развоја у готово свим гранама 

привреде, истовремено су и један од кључних 

предуслова за постизање конкурентске предности 

и модернизације економске и социјалне сфере 

једне земље. У протеклих  неколико деценија 

ИКТ доживјеле су експанзију широм свијета 

(највећа стопа раста у свјетској економији отпада 

баш на информационо-комуникационе 

технологије) , тако да су владе многих земаља 

морале усвојити одговарајуће и ефикасне јавне 

сервисе, пословни сектор усваја нове облике  

пословања, становништво мијења свакодневне 

навике (употреба интернета).  Овај тренд раста 

несумљиво да ће се наставити и у наредном 

периоду, а како би узеле учешће у том тренду, 

многоброје земље, како развијене, тако и оне у 

развоју, донијеле су програме подршке ИТ 

сектору. Ширење мобилне телефоније, 

персоналних рачунара, широкопојасног интернета 

довели су до економског развоја, побољшања 

здравствене заштите и пољопривредне 

производње у земљама у развоју. Земље у 

транзицији морају много брже и агресивније 

прихвати и развијати ИЦТ и тако се укључити у 

савремене токове живота. 

THE IMPORTANCE OF INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

IN THE ECONOMY OF DEVELOPING 

COUNTRIES 

Information and Communications Technology (ICT) 

and globalization affect the commercialization, 

opening of economies of the countries, destroying the 

barriers which prevent free flow of goods, services, 

information, capital and knowledge on a daily basis. 

The society of knowledge, as many call the society in 

which we live in today, can thank primarily to the 

development of technology for its existence. ICT in 

the modern economy and modern society has the role 

of an innovator and developer in almost all sectors of 

economy, and at the same time it is one of the key 

prerequisites for achieving competitive advantage and 

modernization of economic and social spheres of a 

country.In the last couple of decades ICT expanded 

all over the world (ICT has the highest growth rate in 

the world economy), so governments of many 

countries had to adopt appropriate and efficient 

public services. Business sector adopted new forms 

of doing business, while the people changed their 

everyday habits (usage of the Internet).This trend of 

growth will, without question, continue in the period 

to come. In order to take part in this trend, many 

developed countries, as well as those developing, 

implemented IT sector support programs. Expansion 

of mobile phones, personal computers, and 

broadband Internet resulted in economic 

development, improvement in healthcare services and 

the agricultural production in developing countries. 

The countries in transition must accept and develop 

ICT much quicker and more aggressive in order to 

become a part of a modern society. 

 

*** 

Данка Закић 

FIREWALLS ZAŠTITA OD HAKERA 

U današnje vrijeme sve je veća potreba upotrebe 

računara u poslovanju radi pojednostavljivanja 

posla, skraćivanja vremena obrade, olakšanog 

čuvanja podataka itd., što sa sobom donosi i veći 

broj informatičkih stručnjaka. Koliko god računari 

imali pozitivan uticaj na poslovanje, jedna od 

najvećih mana je lakši pristup povjerljivim 

podacima od strane napadača koji žele da nanesu 

štetu organizaciji. U radu će biti obrađen jedan vid 

zaštite od napada od strane hakera: primjenom 

Firewall-a („vatreni zid“, „sigurnosna stijena“). 

 

FIREWALLS PROTECTION FROM 

HACKERS 

At the present time, the need for using computer in 

business is constantly increasing for the sake of 

simplifying the job, shortening the processing 

time, facilitating the storage of data, etc., which 

brings with it a larger number of IT proffesionals. 

As much as computers have a positive impact on 

the business, one of the biggest flaws is easier 

access to confidential data by attackers who want 

to inflict harm to the organization. In this paper 

will be explained one aspect of protection from 

attack by hackers: use of firewall ("firewall", 

"security rock"). 

 


