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1.1. Глав ни ци ље ви еко ном ске и фи скал не по ли ти ке

Еко ном ска по ли ти ка Вла де Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек-
сту: Вла да) стра те шки је ори јен ти са на на убр за ње про це са европ-
ских ин те гра ци ја, на кон до би ја ња ста ту са кан ди да та за члан ство у 
Европ ској уни ји 1. мар та 2012. го ди не, до но ше ња од лу ке Европ-
ског са ве та о отва ра њу при ступ них пре го во ра са Европ ском уни-
јом 28. ју на 2013. го ди не и сту па ња на сна гу Спо ра зу ма о ста би ли-
за ци ји и при дру жи ва њу (у да љем тек сту: ССП) 1. сеп тем бра 2013. 
го ди не. 

Ср би ја ће ра ди бр жег сти ца ња ста ту са пу но прав ног чла на ЕУ 
убр за ти спро во ђе ње еко ном ских ре фор ми и ис пу ња ва ње по ли тич-
ких и еко ном ских кри те ри ју ма ко је је ус по ста вио Европ ски са вет 
у Ко пен ха ге ну, као и ис пу ња ва ње оба ве за ко је про ис ти чу из ССП. 
На тим осно ва ма обез бе ди ће се ус по ста вља ње тр жи шне при вре де, 
ма кро е ко ном ске ста бил но сти и вла да ви не пра ва, уз су зби ја ње ко-
руп ци је и ор га ни зо ва ног кри ми на ла.

Еко ном ска по ли ти ка ко ју ће Вла да во ди ти у на ред ном сред-
њо роч ном пе ри о ду би ће усме ре на на обез бе ђе ње одр жи ве еко ном-
ске и фи нан сиј ске ста бил но сти, за у ста вља ње да љег ра ста ду га и 
ства ра ње ам би јен та за при вред ни раст. 

Основ ни ци ље ви еко ном ске по ли ти ке у на ред не три го ди не су:
 – ста би ли за ци ја ду га, на кон оштрог ра ста, и ус по ста вља ње 

трен да ње го вог сма ње ња;
 – под сти ца ње при вред ног ра ста за сно ва ног на ин ве сти ци ја ма 

и из во зу;
 – раст за по сле но сти и по ве ћа ње жи вот ног стан дар да на кон 

сна жни јег по кре та ња при вред не ак тив но сти.
Основ ни циљ фи скал не по ли ти ке, као кључ не ком по нен те 

ма кро е ко ном ске по ли ти ке, је успо ра ва ње ра ста и сма ње ње уде ла 
јав ног ду га у бру то до ма ћем про из во ду (у да љем тек сту: БДП) у 
гра ни це утвр ђе не За ко ном о бу џет ском си сте му, спро во ђе њем ме-
ра фи скал не кон со ли да ци је и струк тур них ре фор ми.

У ци љу сма ње ња фи скал ног де фи ци та и јав ног ду га Вла да 
ће спро ве сти ве о ма ам би ци о зан план фи скал не кон со ли да ци је и 
струк тур них ре фор ми ко је обез бе ђу ју ста бил ност јав них фи нан си-
ја и под сти чу при вред ни раст и кон ку рент ност. За тва ра ње фи скал-
них не рав но те жа је ну жно, ка ко би се оја ча ла одр жи вост јав них 
фи нан си ја и ство ри ли усло ви за еко ном ски опо ра вак и ду го роч но 
одр жив раз вој. У том по гле ду на ста ви ће се фи скал на кон со ли да-
ци ја, по бољ ша ње по слов ног ам би јен та и осна жи ва ње раз во ја, пр-
вен стве но кроз ефи ка сно ко ри шће ње сред ста ва од фон до ва ЕУ.

Ме ре фи скал не кон со ли да ци је и ре фор ме ко је от кла ња ју 
струк тур не сла бо сти при вре де, уз по вољ ни је еко ном ско окру же-
ње и убр за но ис пу ња ва ње усло ва за при сту па ње ЕУ, по кре ну ће 



опо ра вак и ја ча ње срп ске при вре де. Са дру ге стра не, то ће омо гу-
ћи ти по сте пе но сма ње ње де фи ци та оп ште др жа ве и јав ног ду га у 
ре фе рент не окви ре утвр ђе не За ко ном о бу џет ском си сте му.

Ма кро е ко ном ска про јек ци ја за на ред не три фи скал не го ди не 
пред ви ђа уме ре ни при вред ни раст, уз сма ње ње ма кро е ко ном ских 
не рав но те жа. Оства ри ва ње при вред ног ра ста, уз ни жу ин фла ци ју 
и ни жи де фи цит те ку ћег ра чу на, зах те ва чвр сто фи скал но при ла-
го ђа ва ње ко је сма њу је јав ну по тро шњу и спро во ђе ње струк тур-
них ре фор ми ко је под сти чу раст, кон ку рент ност, из воз и при лив 
стра них ди рект них ин ве сти ци ја у ин ду стри ју и по љо при вре ду. 
Осим то га, оче ки ва но по бољ ша ње пер фор ман си еко но ми је евро 
зо не по зи тив но ће ути ца ти на при вред ну ак тив ност и за по сле ност 
у Ср би ји. При то ме, раст еко ном ске ак тив но сти ће огра ни ча ва ти 
по тре бу фи нан си ра ња те ку ћег де фи ци та плат ног би лан са и фи-
нан си ра ња јав ног сек то ра.

Од кључ не ва жно сти за оства ри ва ње ци ље ва еко ном ске и 
фи скал не по ли ти ке је сте спро во ђе ње про гра ма фи скал не кон со-
ли да ци је, пла на струк тур них ре фор ми и про гра ма сма ње ња јав-
ног ду га, ко ји пред ста вља ју но се ће сту бо ве Фи скал не стра те ги је 
за на ред ни сред њо роч ни пе ри од. Ус по ста вља ње ма кро е ко ном ске 
ста бил но сти кроз сма ње ње ин фла ци је, фи скал ног де фи ци та и де-
фи ци та те ку ћег ра чу на зах те ва чвр сту ко ор ди на ци ју фи скал не и 
мо не тар не по ли ти ке.

1.2. Основ не смер ни це еко ном ске по ли ти ке

Еко ном ска по ли ти ка у на ред ном пе ри о ду би ће за сно ва на на 
ком па ра тив ним пред но сти ма Ср би је, пр вен стве но у обла сти по-
љо при вре де и пре храм бе не ин ду стри је, енер ге ти ке, са о бра ћај не 
ин фра струк ту ре, ауто мо бил ске ин ду стри је и ин ду стри је ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја. У ци љу раз во ја про пул зив них де ло ва при-
вре де ства ра ће се по слов ни ам би јент сти му ла ти ван за ула га ња 
у на ве де не обла сти и гра не при вре де од ко јих ће от по че ти но ви 
ин ве сти ци о ни и раз вој ни ци клус. По вољ на ин ве сти ци о на кли ма 
га ран то ва ће ин ве сти то ри ма из зе мље и ино стран ства прав ну си-
гур ност и бо ље усло ве по сло ва ња и ин ве сти ра ња не го у зе мља ма 
из окру же ња. У том ци љу ства ра ће се усло ви и за ста бил ност де-
ви зног кур са, по вољ ни ју це ну ка пи та ла и ефи ка сни је ад ми ни стра-
тив не про це ду ре.

Од по себ ног зна ча ја за раст при вред не ак тив но сти и по ве ћа-
ње ин ве сти ци ја је: (1) ства ра ње ста бил ног и пред ви ди вог по слов-
ног окру же ња ус по ста вља њем аде кват не ре гу ла ти ве, пре вас ход но 
ве за но за За кон о ра ду, За кон о пла ни ра њу и из град њи, као и енер-
гич ни јим на став ком „ги љо ти не про пи са” и уво ђе њем елек трон-
ске упра ве, (2) за вр ше так при ва ти за ци је пре о ста лих пред у зе ћа 
кроз по сту пак ре струк ту ри ра ња и сте чај ни по сту пак у скла ду са 
утвр ђе ним ро ко ви ма и уна пре ђе ном ре гу ла ти вом о при ва ти за ци-
ји и сте ча ју, (3) уво ђе ње про фе си о на ли за ци је јав них пред у зе ћа 
и од го вор ног кор по ра тив ног упра вља ња у пред у зе ћи ма ко ја би 
оста ла под др жав ном кон тро лом, уз из ме шта ње со ци јал не по ли-
ти ке из јав них пред у зе ћа у си стем со ци јал не за шти те, (4) сти му ла-
тив на по ре ска по ли ти ка ко ја под сти че при вре ду и за по шља ва ње, 
(5) по сте пе но и од го вор но сма њи ва ње др жав ног уде ла у при вре-
ди, укљу чу ју ћи пре ла зак на мо де ле кон це си о ног фи нан си ра ња 
и јав но-при ват них парт нер ста ва где год је то еко ном ски мо гу ће 
и оправ да но и (6) нул та то ле ран ци ја за не по што ва ње за ко на и за 
кри ми нал и ко руп ци ју кроз ре фор ми са не ин сти ту ци је си сте ма.

Но ви мо дел раз во ја зе мље под ра зу ме ва сма њи ва ње не ра ци-
о нал не по тро шње, би ро кра ти је и не по треб них тро шко ва др жа-
ве и исто вре ме но по ве ћа ње ин ве сти ци о не по тро шње ка ко би се 
под ста као при вред ни раст и за по шља ва ње, уз со ци јал ну за шти ту 
нај у гро же ни јих сло је ва дру штва. У то ме кључ ну уло гу има ју фи-
скал на по ли ти ка и струк тур не ре фор ме са де фи ни са ним ме ра ма на 
кра так, сред њи и ду жи рок око ко јих по сто ји са гла сност уче сни ка 
со ци јал ног ди ја ло га (Вла да, син ди ка ти, по сло дав ци), као и ши ре и 
струч не јав но сти и пред став ни ка ме ђу на род них ин сти ту ци ја.

Вла да је по чет ком ок то бра 2013. го ди не усво ји ла па кет ме ра 
за ста би ли за ци ју јав них фи нан си ја и опо ра вак при вре де. За ја ча ње 
при вре де по треб на је кон со ли да ци ја јав них фи нан си ја и спро во-
ђе ње фи скал не по ли ти ке ко ја је ба зи ра на на прин ци пу од го вор ног 
фи скал ног упра вља ња и фи скал ним пра ви ли ма ко ја ја ча ју фи скал-
ну ди сци пли ну, по бољ ша ва ју фи скал ну ко ор ди на ци ју из ме ђу раз-
ли чи тих ни воа вла сти, сма њу ју фи скал не ри зи ке и обез бе ђу ју ду-
го роч ну фи скал ну одр жи вост. 

Исто вре ме но, по треб но је под сти ца ње де ло ва при вре де ко ји 
до при но се ра сту БДП, из во за и за по шља ва ња. На ста ви ће се суб-
вен ци о ни са ње кре ди та при вре ди у сма ње ном оби му, пр вен стве но 
за ин ве сти ци је и за по шља ва ње али пре те жно, ако не ис кљу чи во, у 
парт нер ству са ко мер ци јал ним бан ка ма и при ват ним ин сти ту ци ја-
ма. Оче ку је се и ве ћи при лив стра них ин ве сти ци ја на кон уво ђе ња 
ме ра фи скал не кон со ли да ци је и от по чи ња ња струк тур них ре фор-
ми ко је уна пре ђу ју по слов но окру же ње и по ве ћа ва ју ефи ка сност 
јав ног сек то ра. На тим осно ва ма обез бе ди ће се оп ти мал но ре-
струк ту ри ра ње при вре де и сма ње ње др жав ног уде ла у при вре ди 
на ми ни мум. Циљ је да се по кре не при вре да и сма њи не за по сле-
ност кроз отва ра ње но вих рад них ме ста у при ват ном сек то ру и на 
тим осно ва ма обез бе ди по ве ћа ње стан дар да ста нов ни штва. 

У ци љу ја ча ња при вре де по себ на па жња по све ти ће се ства-
ра њу по слов ног ам би јен та сти му ла тив ног за при вред ни ке и ин-
ве сти то ре и ства ра њу усло ва за лак ше по сло ва ње. Убр за ће се 
пре о ста ле еко ном ске ре фор ме ка ко би се по слов но окру же ње по-
бољ ша ло, по себ но осна жи ва њем вла да ви не пра ва и от кла ња њем 
не флек си бил них усло ва тр жи шта ра да. Циљ је да се струк тур ним 
ре фор ма ма ус по ста ви по слов но окру же ње ко је ће омо гу ћи ти по-
раст стра них и до ма ћих ин ве сти ци ја, убр за ње ре струк ту ри ра ња 
при вре де и по ве ћа ње про дук тив но сти и кон ку рент но сти при вре де. 
Ра ди то га до не ће се од го ва ра ју ће про ме не За ко на о ра ду, За ко на о 
сте ча ју, За ко на о при ва ти за ци ји, За ко на о пла ни ра њу и из град њи и 
дру гих за ко на.

Ра ди фор ми ра ња но ве ин ду стриј ске струк ту ре на ба зи тра-
жње на тр жи шту под сти ца ће се ства ра ње ви ше до да те вред но сти 
у про пул зив ним ин ду стри ја ма ко је има ју мул ти пли ка тив не ефек те 
на уку пан ин ду стриј ски раз вој за сно ван на раз во ју и при ме ни зна-
ња и ино ва ци ја. Под сти ца њем кон ку рент ских сек то ра обез бе ди ће 
се при вла че ње стра них ин ве сти ци ја, по ве ћа ње из во за и отва ра ње 
но вих бо ље пла ће них рад них ме ста. У том ци љу, у нај кра ћем ро ку 
би ће ура ђе на ре ви зи ја Стра те ги је раз во ја ин ду стри је до 2020. го-
ди не и Стратегијe раз во ја и по др шке ин ду стри ји ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја.

У ци љу под сти ца ња раз во ја по љо при вре де и се ла фо кус у 
пру жа њу под сти ца ја по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју ће би ти 
пре ба чен на ка пи тал не ин ве сти ци је и сти му ла ци је ве за не за кон-
крет не про јек те, ка ко би се оси гу рао по зи ти ван ефе кат на БДП и 
при но се. 

По ред ин ду стри је и по љо при вре де, раст се оче ку је и у до ме-
ну ин фра струк тур них де лат но сти ко је пред ста вља ју оп шти услов 
раз во ја при вре де и дру штва (енер ге ти ка, са о бра ћај, те ле ко му ни-
ка ци је). При то ме, ин тер вен ци је др жа ве у при вре ди усред сре ди ће 
се на ка пи тал не про јек те ко ји до при но се ра сту БДП али ће се мо-
дел њи хо вог фи нан си ра ња све ви ше пре во ди ти на јав но-при ват на 
парт нер ства и кон це си је. Та ко ђе, у обла сти ма у ко ји ма не по сто ји 
при род ни мо но пол, др жа ва ће у на ред ном пе ри о ду те жи ти сма ње-
њу свог уде ла.

Еко ном ском ре струк ту ри ра њу срп ске при вре де зна чај но ће 
до при не ти сма ње ње не ра ци о нал не јав не по тро шње и про ме на 
мо де ла фи нан си ра ња ин ве сти ци ја чи ме би се под ста као при вред-
ни раст и за по шља ва ње. У то ме кључ ну уло гу има фи скал на по-
ли ти ка и ста бил ност на ци о нал не ва лу те, ак тив ни је при вла че ње 
стра них ин ве сти ци ја, спре ча ва ње од ли ва де ви за си вим ка на ли ма, 
де сти му ли са ње не по треб ног уво за, под сти ца ње пред у зе ћа да суп-
сти ту и шу увоз и ја ча ју из во зну по ну ду. 

1.3. Основ не смер ни це фи скал не по ли ти ке

Ра ди по сти за ња ма кро е ко ном ске ста бил но сти и оства ри ва ња 
при вред ног ра ста у на ред не три го ди не Вла да ће про ме ни ти на чин 
во ђе ња фи скал не по ли ти ке. То под ра зу ме ва до но ше ње и спро во-
ђе ње кре ди бил ног про гра ма фи скал не кон со ли да ци је ко ји ће обез-
бе ди ти сма ње ње фи скал ног де фи ци та и ста би ли за ци ју ду га оп ште 
др жа ве до 2016. го ди не.

Основ ни ци ље ви и при о ри те ти фи скал не по ли ти ке у на ред-
ном пе ри о ду су: 

 – сни жа ва ње уде ла јав них рас хо да, фи скал ног де фи ци та и 
јав ног ду га у БДП;

 – ја сна при о ри ти за ци ја ка пи тал них/ин ве сти ци о них про је ка та 
у ко ји ма ће др жа ва има ти уло гу ин ве сти то ра и пре во ђе ње дру гих 
та квих про је ка та на мо дел кон це си о ног фи нан си ра ња и јав но-при-
ват них парт нер ста ва;



 – ја ча ње по ре ске ди сци пли не ко ја под ра зу ме ва по бољ ша ње 
си сте ма на пла те по ре за и сма ње ње си ве еко но ми је;

 – раз ма тра ње, у сред њем ро ку, по сте пе ног пре ба ци ва ња те-
жи шта по ре ске по ли ти ке са на ме та на рад на дру ге из во ре по ре-
ских при хо да, и то ис кљу чи во на на чин ко ји би са си гур но шћу био 
нај ма ње би лан сно не у тра лан;

 – ја ча ње ду го роч не фи скал не одр жи во сти кроз спро во ђе ње 
струк тур них ре фор ми, по себ но ре фор ми јав ног сек то ра.

Оства ри ва ње ци ље ва и при о ри те та фи скал не по ли ти ке за-
ви си ће од спро во ђе ња ме ра фи скал не кон со ли да ци је и кључ них 
струк тур них ре фор ми у на ред ном пе ри о ду, ко је су опи са не у дру-
гом и че твр том по гла вљу Фи скал не стра те ги је.

Фи скал на по ли ти ка у на ред не три го ди не за сни ва ће се на фи-
скал ној кон со ли да ци ји с об зи ром на рас ту ћи фи скал ни де фи цит и 
јав ни дуг и по ве ћа ње тро шко ва фи нан си ра ња. У том ци љу спро-
во ди ће се ме ре фи скал не кон со ли да ци је, бор ба про тив си ве еко-
но ми је и дру ге пла ни ра не ре фор ме у до ме ну јав ног сек то ра. При 
то ме, ди на ми ку фи скал не кон со ли да ци је по треб но је ускла ди ти, 
ка ко се не би по ни шти ли по зи тив ни ефек ти за по че тог ин ве сти ци-
о ног ци клу са и про ме не трен да при вред не ак тив но сти. При ли ком 
сма ње ња бу џет ских рас хо да во ди ће се ра чу на да се очу ва ју из-
во ри по тен ци јал ног ра ста и да се по бољ ша ефи ка сност јав не по-
тро шње. Сто га ће ме ре фи скал не по ли ти ке би ти усме ре не на фи-
скал ну кон со ли да ци ју ко ја по зи тив но ути че на при вред ни раст и 
де лу је у окви ру фи скал них пра ви ла и при ла го ђа ва ња на при ход ној 
и рас ход ној стра ни бу џе та и ко ја до во де до сма ње ња фи скал ног 
де фи ци та.

Основ но опре де ље ње сред њо роч не фи скал не по ли ти ке је сте 
да се фи скал но при ла го ђа ва ње, по треб но да се ста би ли зу је раст 
јав ног ду га, оства ри пр вен стве но по ве ћа њем при хо да пре вас ход но 
су зби ја њем си ве еко но ми је, сма ње њем уче шћа јав не по тро шње у 
БДП, као и по ве ћа њем при вред не ак тив но сти услед струк тур них 
ре фор ми и про ме не мо де ла фи нан си ра ња ка пи тал них ин ве сти ци-
ја. Кључ ну уло гу са ста но ви шта фи скал не одр жи во сти у сред њем 
ро ку има ју струк тур не ре фор ме ве ли ког и не е фи ка сног јав ног сек-
то ра, укљу чу ју ћи и пред у зе ћа са др жав ним уде лом.

У на ред не три фи скал не го ди не пред ви ђе но је спро во ђе ње 
ме ра фи скал не кон со ли да ци је ко је обез бе ђу ју сма ње ње фи скал ног 
де фи ци та и по сле дич но јав ног ду га.

На при ход ној стра ни пред ви ђе но је до дат но по ве ћа ње при-
хо да по осно ву: си сте мат ског су зби ја ња си ве еко но ми је, уво ђе ња 
про цен ту ал ног ума ње ња при ма ња за по сле них у јав ном сек то ру 
пре ко од ре ђе них пра го ва (60.000 и 100.000 ди на ра не то), по ве ћа ња 
по себ не сто пе по ре за на до да ту вред ност (у да љем тек сту: ПДВ) 
са 8% на 10%, уз пре ба ци ва ње де ла не ег зи стен ци јал них про из во да 
и услу га на оп шту сто пу ПДВ, по ве ћа ња на пла те ак ци зе на ду ван 
спре ча ва њем не ле гал ног про ме та ду ва на и ду ван ских про из во да, 
уки да ња олак ши ца код по ре за на до бит прав них ли ца.

На рас ход ној стра ни пред ви ђе не су до дат не кључ не ме ре: 
ре стрик тив на ин дек са ци ја пла та за по сле них у јав ном сек то ру и 
пен зи ја, кон тро ла и огра ни ча ва ње до да та ка на за ра де за по сле них 
у јав ном сек то ру за оства ре не ре зул та те ра да, сма ње ње суб вен ци ја 
из бу џе та Ре пу бли ке и бу џе та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве кроз 
пре и спи ти ва ње по сто је ћих про гра ма суб вен ци ја, сма ње ње рас хо-
да за ро бу и услу ге кроз ра ци о на ли за ци ју и ефи ка сни ју кон тро лу 
на бав ки, сма ње ње рас хо да ка ма та по осно ву ре фи нан си ра ња ску-
пог јав ног ду га јеф ти ни јим сред стви ма, по ве ћа ње рас хо да за со ци-
јал ну за шти ту због по ве ћа ња бро ја при ма ла ца со ци јал не по мо ћи и 
из но са ма те ри јал ног обез бе ђе ња по ро ди це.

Пред ви ђе но фи скал но при ла го ђа ва ње нај ве ћим де лом из вр-
ши ће се пу тем ме ра ко је ути чу на сма ње ње те ку ће јав не по тро-
шње. Кре та ње пла та за по сле них у јав ном сек то ру и пен зи ја, као 
нај ве ћих ка те го ри ја јав не по тро шње, би ће огра ни че но ре стрик тив-
ном ин дек са ци јом за ра да и пен зи ја чи јом при ме ном се по сте пе но 
до ла зи до ре ла тив ног сма ње ња уче шћа ових рас хо да у БДП. Пре о-
ста ло по треб но фи скал но при ла го ђа ва ње би ће спро ве де но сма ње-
њем дис кре ци о них рас хо да, пре све га суб вен ци ја и бу џет ских по-
зај ми ца. Да би се фи скал но при ла го ђа ва ње спро ве ло у по треб ном 
оби му пред у зе ће се ме ре штед ње на свим ни во и ма вла сти, ка ко 
цен трал ном, та ко и ло кал ном, во ди ће се ефи ка сни ји про цес јав них 
на бав ки и ре де фи ни са ти ме ре по др шке при вре ди, ка ко би се огра-
ни че на сред ства за фи скал не под сти ца је усме ри ла ка оним про гра-
ми ма по др шке при вре ди ко ји по сти жу нај бо ље ре зул та те.

У обла сти јав них ин ве сти ци ја, по што је про стор за ка пи тал-
на ула га ња огра ни чен, по треб но је од ре ђи ва ње при о ри те та, има-
ју ћи у ви ду огра ни че на сред ства и ула га ња у про јек те код ко јих је 
од нос дру штве не ко ри сти и тро шко ва нај по вољ ни ји. Уз то, где год 
је то мо гу ће, би ће раз ма тра ни мо де ли кон це си о ног фи нан си ра ња и 
јав но-при ват них парт нер ста ва. 

На род на бан ка Ср би је (у да љем тек сту: НБС) ме ра ма и ин-
стру мен ти ма мо не тар не по ли ти ке по др жа ва ће спро во ђе ње еко-
ном ске и фи скал не по ли ти ке Вла де, с тим да се при то ме не до во-
ди у пи та ње оства ри ва ње основ них ци ље ва мо не тар не по ли ти ке 
ко ји се од но се на одр жа ва ње ста бил но сти це на и ста бил но сти фи-
нан сиј ског си сте ма.

2. Еко ном ска кре та ња и из гле ди за пе ри од 2014−2016. го ди не

2.1. Про це не ме ђу на род ног еко ном ског окру же ња

На еко ном ска кре та ња и из гле де Ср би је у на ред ном сред њо-
роч ном пе ри о ду сна жно ће ути ца ти кре та ња и из гле ди у ме ђу на-
род ном еко ном ском окру же њу, пре све га, у зе мља ма чла ни ца ма 
евро зо не као глав ним парт не ри ма Ср би је у роб ној раз ме ни и ин-
ве сти ци ја ма. 

Свет ска при вре да, пре ма ок то бар ским прог но за ма ме ђу-
на род ног мо не тар ног фон да (у да љем тек сту: ММФ), кре та ће се 
успо ре ном ди на ми ком и у 2013. го ди ни услед сла би је тра жње, 
успо ра ва ња ра ста у не ко ли ко кључ них ра сту ћих еко но ми ја, про-
ду же не ре це си је у евро зо ни и по ве ћа ња не ста бил но сти на гло-
бал ном фи нан сиј ском тр жи шту због по сто ја ња фи скал не ли ти це 
у САД. У пр вој по ло ви ни 2013. го ди не гло бал ни раст је остао на 
ре ла тив но скром ном ни воу од 2,5%. Ре ал ни раст свет ске еко но ми-
је за 2013. го ди ну ре ви ди ран је за 0,3 п.п. на 2,9%, док се за 2014. 
го ди ну оче ку је раст од 3,6%. Глав ни им пулс гло бал ном ра сту оче-
ку је се од раз ви је них зе ма ља. Раст зе ма ља у раз во ју про јек то ван је 
на 5% у 2014. го ди ни. Прог но зе ММФ пред ви ђа ју да ће не за по сле-
ност оста ти не про ме ње на у ве ћи ни зе ма ља раз ви је ног де ла све та и 
у од ре ђе ном бро ју зе ма ља у раз во ју. 

Кључ ни ри зик оства ре ња про јек ци је пр вен стве но је ве зан за 
не из ве сно сти у по гле ду на став ка екс пан зив не мо не тар не по ли ти-
ке у САД, огра ни че ност ме ра фи скал не по ли ти ке и ин фла ци о них 
при ти са ка у зе мља ма у раз во ју, као и спрем ност ЕУ да по ву че кон-
крет не ре фор ме за под сти ца ње ра ста.

Раст еко но ми је САД у 2013. го ди ни је во ђен ја ча њем лич не 
по тро шње, а од 2015. го ди не се оче ку је и по зи ти ван до при нос јав-
не по тро шње при вред ном ра сту. Евро зо на по сте пе но из ла зи из 
ре це си је уз ри зик да опо ра вак при вре де оста не спор и у 2014. го-
ди ни. Иако се оче ку је уме ре но по бољ ша ње свет ске при вре де, по-
сто ји ве ли ки ри зик да се прог но зе по гор ша ју, пре све га због по-
ли ти ке кван ти та тив ног по пу шта ња аме рич ке Упра ве фе де рал них 
ре зер ви (FED) и успо ра ва ња ра ста ки не ске при вре де у сред њем 
ро ку и ја пан ске при вре де у 2014. го ди ни. 

По ве ћа ње гло бал ног ра ста под ра зу ме ва ме ре за одр жи во по-
ве ћа ње по тро шње и ин ве сти ци ја у еко но ми ја ма ко је су у су фи ци-
ту, као и ме ре ко је ће по бољ ша ти кон ку рент ност при вре да ко је су 
у де фи ци ту. За ге не ри са ње сна жни јег ра ста ММФ пре по ру чу је 
да се на ста ви са ком би на ци јом по ли ти ка ко је по др жа ва ју раст у 
крат ком ро ку и кре ди бил них пла но ва за сред њо роч ну одр жи вост 
јав ног ду га, што би, та ко ђе, омо гу ћи ло по сте пе но крат ко роч но 
фи скал но при ла го ђа ва ње. Пре по ру чу је се да се на ста ви са под-
сти цај ном мо не тар ном по ли ти ком док се не ус по ста ви опо ра вак 
при вре де у усло ви ма ни ске ин фла ци је и ефи ка сног функ ци о ни са-
ња кључ них тр жи шта. ММФ, та ко ђе, пре по ру чу је да љи на пре дак 
у ре струк ту ри ра њу фи нан сиј ског сек то ра и ре фор ме за до ка пи та-
ли за ци ју и ре струк ту ри ра ње би лан са ба на ка. Све те ме ре мо ра ју 
би ти по др жа не струк тур ним ре фор ма ма, по себ но ре фор мом тр жи-
шта про из во да и тр жи шта ра да, ко је су зна чај не за сна жни ји раст и 
отва ра ње но вих рад них ме ста.

Пре ма по да ци ма Еуро ста та у зе мља ма евро зо не до шло је до 
успо ра ва ња па да БДП. У пр вом квар та лу 2013. го ди не за бе ле жен 
је пад БДП од 1,1%, а у дру гом квар та лу пад од 0,7%. Успо рен је и 
пад БДП ЕУ 28 из пр вог квар та ла од 0,7% на 0,2% у дру гом квар-
та лу. Про це њу је се да ће еко ном ска ак тив ност у зо ни евра у дру гој 
по ло ви ни 2013. го ди не за по че ти опо ра вак са из гле ди ма да по ста не 
одр жив у 2014. го ди ни, што ће се по зи тив но од ра зи ти на при вред-
на кре та ња и из гле де Ср би је и дру гих зе ма ља ре ги о на.



ММФ у ок то бар ском Пре гле ду на во ди да ће евро зо на у 2013. 
го ди ни за бе ле жи ти бла гу ре це си ју од -0,4%, док се за зе мље ЕУ 
28 пред ви ђа стаг на ци ја еко ном ске ак тив но сти. Евро зо на ће би ти 
су о че на са ве ли ким ри зи ци ма уко ли ко се не ре струк ту ри ра бан-
кар ски сек тор и не ста би ли зу је јав ни дуг у чла ни ца ма, што зах те ва 
по прав ку фи нан сиј ског си сте ма и ус по ста вља ње бан кар ске уни је 
у евро зо ни. Прог но зе ММФ ука зу ју да ће евро зо на на кон ре це-
си је у 2013. го ди ни, убр за ти при вред ни раст на 1% у 2014. го ди ни 
углав ном због фи скал ног по пу шта ња са 1% БДП у 2013. го ди ни на 
0,5% БДП у 2014. го ди ни.

За Не мач ку, као нај ве ћу еко но ми ју зо не евра и глав ног спољ-
но тр го вин ског парт не ра Ср би је, у 2013. го ди ни пред ви ђа се раст 
од 0,5%, док се за Ита ли ју пред ви ђа успо ра ва ње па да БДП са 
-2,4% у 2012. го ди ни на -1,8% у 2013. го ди ни. Ре це си ја у евро зо ни 
сма њу је еко ном ске из гле де зе ма ља цен трал не и ис точ не Евро пе (у 
да љем тек сту: ЦИЕ) услед њи хо ве чвр шће тр го вин ске и фи нан сиј-
ске по ве за но сти са зе мља ма евро зо не за ко је се у 2013. го ди ни 
као ре ги он пред ви ђа раст БДП од 2,3%. Исто вре ме но са ре це си-
јом по ве ћа на је сто па не за по сле но сти у евро зо ни са 10,2% у 2011. 
го ди ни на 11,4% у 2012. го ди ни, а пред ви ђа се њен да љи раст на 
12,3% у 2013. го ди ни.

Та бе ла 1. Ме ђу на род но окру же ње  – ма кро е ко ном ски по ка за те љи
 2012 2013 2014 2015 2016
Ре ал ни раст БДП1, %  
Свет укуп но 3,2 2,9 3,6 4,0 4,1
Европ ска уни ја -0,3 0,0 1,3 1,6 1,8
САД 2,8 1,6 2,6 3,4 3,5
Зе мље у раз во ју 4,9 4,5 5,1 5,3 5,4
Раст свет ске тр го ви не,% 2,7 2,9 4,9 5,4 5,6
Сто па не за по сле но сти, %
Евро зо на 11,4 12,3 12,2 11,9 11,5
САД 8,1 7,6 7,4 6,9 6,4
По тро шач ке це не, го ди шње про ме не, %
Раз ви је не еко но ми је 2,0 1,4 1,8 1,8 1,9
Зе мље у раз во ју 6,1 6,2 5,7 5,2 5,0
Раст це не наф те, у до ла ри ма, го ди шње про-
ме не, %

1,0 -0,5 -3,0 -5,9 -4,3

1 Свет ски БДП ра чу нат по па ри те ту ку пов не мо ћи
 Из вор: IMF, World Eco no mic Outlo ok, Oc to ber 2013

ММФ је за 2014. го ди ну про це нио при вред ни раст у зе мља ма 
евро зо не од 1%, убр за ње ра ста свет ске тр го ви не са 2,9% у 2013. 
го ди ни на 4,9%, го ди шњу ин фла ци ју у евро зо ни од 1,5%, уз бла го 
сма ње ње сто пе не за по сле но сти на 12,2%. У пе ри о ду од 2014. до 
2016. го ди не ММФ оче ку је да ће гло бал ни еко ном ски раст пра ти-
ти фи скал но при ла го ђа ва ње, по бољ ша ње усло ва на фи нан сиј ском 
тр жи шту и по вољ ни ји усло ви на тр жи шту ра да. Оче ку је се знат но 
по пра вља ње бу џет ског би лан са, по сте пе но по ве ћа ва ње кре дит не 
ак тив но сти ба на ка и при ват не до ма ће тра жње као глав них по кре-
та ча еко ном ског ра ста. 

Та бе ла 2. Спољ но тр го вин ски парт не ри Ср би је  – основ ни  
еко ном ски ин ди ка то ри

2012 2013 2014 2015 2016
Ре ал ни раст БДП, у % Ита ли ја -2,4 -1,8 0,7 1,1 1,4

Не мач ка 0,9 0,5 1,4 1,4 1,3
Евро зо на -0,6 -0,4 1,0 1,3 1,5
Ру си ја 3,4 1,5 3,0 3,5 3,5

Ин фла ци ја, у % Ита ли ја 3,3 1,6 1,3 1,2 1,3
Не мач ка 2,1 1,6 1,8 1,8 1,8
Евро зо на 2,5 1,5 1,5 1,4 1,5
Ру си ја 5,1 6,7 5,7 5,4 5,4

Сал до те ку ћег ра чу на (% БДП) Ита ли ја -0,7 0,0 0,2 0,0 0,4
Не мач ка 7,0 6,0 5,7 5,4 5,1
Евро зо на 1,9 2,3 2,5 2,6 2,6
Ру си ја 3,7 2,9 2,3 1,4 0,5

Кон со ли до ва ни фи скал ни би-
ланс, у % БДП

Ита ли ја -2,9 -3,2 -2,1 -1,8 -1,1
Не мач ка -0,5 -0,4 -0,1 0,0 0,1
Евро зо на -3,7 -3,1 -2,5 -2,1 -1,6
Ру си ја 0,4 -0,7 -0,3 -0,6 -1,4

2012 2013 2014 2015 2016
Бру то дуг др жа ве, у % БДП Ита ли ја 127,0 132,3 133,1 131,8 129,3

Не мач ка 81,9 80,4 78,1 75,2 72,0
Евро зо на 93,0 95,7 96,1 95,3 93,7
Ру си ја 12,4 14,1 14,6 15,1 15,3

Сто па не за по сле но сти, у % Ита ли ја 10,7 12,5 12,4 12,0 11,2
Не мач ка 5,5 5,6 5,5 5,4 5,4
Евро зо на 11,4 12,3 12,2 12,0 11,5
Ру си ја 6,0 5,7 5,7 5,5 5,5

 Из вор: IMF, World Eco no mic Outlo ok, Oc to ber 2013

Про це не ММФ об у хва та ју и кре та ње основ них ка мат них сто-
па и кре та ње це не си ро ве наф те. Ше сто ме сеч ни EURI BOR у 2012. 
го ди ни кре тао се у ра спо ну 0,32 –1,51, а у пр вих осам ме се ци 2013. 
го ди не кре тао се у ра спо ну 0,343 –0,342. За 2013. го ди ну ММФ је 
пред ви део ка ма те на тро ме сеч не евро де по зи те од 0,2%, а у 2014. 
го ди ни од 0,5%, као и ка мат не сто пе за ше сто ме сеч ни LI BOR на до-
лар ске де по зи те од 0,4% у 2013. го ди ни и 0,6% у 2014. го ди ни. Про-
сеч на це на си ро ве наф те у 2012. го ди ни је из но си ла 105,01 до лар 
по ба ре лу, што је раст од 1%, у од но су на 2011. го ди ну, ка да је це на 
си ро ве наф те по ве ћа на за 31,6%. ММФ пред ви ђа сма ње ње це не си-
ро ве наф те у 2013. и 2014. го ди ни за 0,5% и 3,0%, ре спек тив но.

Ра ди спре ча ва ња мо гу ћег не га тив ног сце на ри ја но ве кри зе 
ММФ пре по ру чу је успе шни је во ђе ње еко ном ске по ли ти ке. Од по-
себ ног зна ча ја за гло бал ни раст је да во де ће еко но ми је усво је по-
ли ти ке, ко је су усме ре не на по сти за ње ста бил ног одр жи вог ра ста. 
ММФ пре по ру чу је да Аме ри ка и Ја пан им пле мен ти ра ју сред њо-
роч но фи скал но при ла го ђа ва ње и струк тур не ре фор ме, евро зо на 
да ја ча мо не тар ну уни ју, фи нан сиј ски си стем и да ста би ли зу је јав-
ни дуг, Ки на да ја ча при ват ну по тро шњу, ка ко би ре ба лан си ра ла 
раст од из во за и ин ве сти ци ја ка ра сту до ма ће тра жње, а еко но ми је 
у раз во ју да спро ве ду но ви па кет струк тур них ре фор ми.

Европ ска ко ми си ја (у да љем тек сту: ЕК) је у про лећ ним про-
јек ци ја ма ма кро е ко ном ских ин ди ка то ра ука за ла на спо ри при-
вред ни опо ра вак зе ма ља ЕУ. Не по вољ на ин ве сти ци о на кре та ња и 
ри зик од бр зог ши ре ња кри зе јав ног ду га ути ца ли су да про јек ци-
је ра ста при вред не ак тив но сти за ве ћи ну зе ма ља за 2013. го ди ну 
бу ду ре ви ди ра не на ни же. За 2014. го ди ну пред ви ђен је по сте пе-
ни еко ном ски опо ра вак пра ћен нео п ход ном фи скал ном кон со ли-
да ци јом, сма ње њем ин фла ци је, бла гим ра стом де фи ци та те ку ћег 
ра чу на, по бољ ша њем усло ва на фи нан сиј ском тр жи шту, не про ме-
ње ним усло ви ма на тр жи шту ра да, уз мо гу ћи раст струк тур не не-
за по сле но сти ко ја мо же да угро зи по тен ци јал ни раст. 

Ри зи ци оства ре ња на ве де них про јек ци ја при вред ног опо рав-
ка и ра ста евро зо не пре те жно су ве за ни за фи скал ну одр жи вост и 
ста бил ност европ ске ва лу те због ра сту ћег др жав ног ду га у по је-
ди ним зе мља ма и ви со ку сто пу не за по сле но сти при сут ну у ве ћем 
бро ју зе ма ља чла ни ца. Обез бе ђи ва ње фи скал не одр жи во сти оста је 
нај ве ћи иза зов ЕУ. Кон трак ци ја свет ске тр го ви не услед успо ре не 
ди на ми ке при вред ног ра ста, та ко ђе би се не га тив но од ра зи ла на 
гло бал ну тра жњу и не то из воз и по сле дич но на при вред ни раст. 

2.2. Те ку ћа ма кро е ко ном ска кре та ња и из гле ди у 2013. го ди ни

Еко ном ска кре та ња у 2012. и 2013. го ди ни

Пад при вред не ак тив но сти и ви со ка ин фла ци ја су до ми нант на 
еко ном ска обе леж ја 2012. го ди не. Ре це си ја у евро зо ни, успо ра ва-
ње ра ста глав них спољ но тр го вин ских парт не ра Ср би је и не по вољ-
ни вре мен ски усло ви у зим ском и лет њем пе ри о ду не по вољ но су 
ути ца ли на ин ду стриј ску и по љо при вред ну про из вод њу и на из воз. 
Раст це на хра не на до ма ћем и свет ском тр жи шту и фи скал на екс-
пан зи ја у пред из бор ном пе ри о ду ге не ри са ли су ви со ку ин фла ци ју. 

Еко ном ски ин ди ка то ри за пр вих осам ме се ци 2013. го ди не 
ука зу ју на по зи тив не тен ден ци је у при вре ди ве за не за опо ра вак 
при вред не ак тив но сти во ђен ра стом ин ду стри је, убр за ње ра ста из-
во за и сма ње ње спољ но тр го вин ског и те ку ћег де фи ци та плат ног 
би лан са и успо ра ва ње ин фла ци је. У овом пе ри о ду на ста вље не су 
ипак и не по вољ не тен ден ци је ве за не за опа да ње про из вод ње и за-
по сле но сти у ве ћем де лу при вре де, не ли квид ност и не сол вент ност 
при вре де, не по вољ на кре та ња у ка пи тал ном би лан су ве за на за ни-
ске стра не ди рект не ин ве сти ци је и раз ду жи ва ње пред у зе ћа и ба на-
ка ко ја ути чу на де пре ци ја ци ју ди на ра, пад кре дит не ак тив но сти 



ба на ка, опа да ње ре ал не вред но сти кре ди та при вре ди и раст ло ших 
кре ди та, ви со ку не за по сле ност, ре ал ни пад про сеч не не то за ра де, 
раст фи скал ног де фи ци та и јав ног ду га.

Кључ ни ре зул тат еко ном ске по ли ти ке у про те клом де лу 2013. 
го ди не је опо ра вак срп ске при вре де во ђен ра стом ин ду стриј ске и 
по љо при вред не про из вод ње и ра стом не то из во за. У пр вих шест 
ме се ци 2013. го ди не при вре да је оства ри ла, на кон ре це си је у 2012. 
го ди ни, ре ал ни ме ђу го ди шњи раст БДП од 1,4%, и то у усло ви ма 
по гор ша них еко ном ских из гле да евро зо не и ре ги о на као кључ них 
спољ но тр го вин ских парт не ра Ср би је. У дру гом квар та лу 2013. го-
ди не успо рен је раст при вред не ак тив но сти у од но су на пр ви квар-
тал под ути ца јем успо ра ва ња и па да кре дит не ак тив но сти због 
огра ни че не тра жње за кре ди ти ма и сни же не по ну де кре ди та, као 
и пре стан ка суб вен ци о ни са ног кре ди ти ра ња при вре де у мар ту са 
ис цр пљи ва њем бу џет ских сред ста ва за те на ме не.

Та бе ла 3. Основ ни ин ди ка то ри те ку ћих еко ном ских кре та ња
%, исти пе ри од прет ход не го ди не=100

2012 I-VI II 2013
Бру то до ма ћи про из вод, ре ал ни раст -1,7 1,4*
Ин ду стриј ска про из вод ња, фи зич ки обим -2,2 5,3
Ре ал ни про мет у тр го ви ни на ма ло -1,9 -7,2
Из воз ро бе из ра жен у еври ма 4,7 24,8
Увоз ро бе из ра жен у еври ма, ц и ф 3,7 3,3
По тро шач ке це не, про сек пе ри о да 7,8 10,4
Про се чан број за по сле них -1,1 -0,7
Ак тив но не за по сле на ли ца, крај пе ри о да 2,2 1,2
Ре ал на про сеч на не то за ра да, укуп но 1,1 -3,7
Ре ал на про сеч на не то за ра да, јав ни сек тор -0,7 -4,9
Про сеч не пен зи је, ре ал но -2,2 -5,2

У мил  евра
2012 I-VI II 2013

Де фи цит роб не раз ме не -5 945,5 -2 923,8
Де фи цит те ку ћих тран сак ци ја -3 155,1 -954,2
Не то при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја 231,9 463,4
Де ви зне ре зер ве НБС, крај пе ри о да 10 915 10 689
Де ви зна штед ња, крај пе ри о да 8 272 8 417

* По да так се од но си на пе ри од ја ну ар –јун 2013  го ди не
 Из вор: РЗС, НБС, НСЗ, РФ ПИО

При вре да Ср би је у 2012. го ди ни за бе ле жи ла је ре це си ју. Ре-
ал ни пад БДП на го ди шњем ни воу је из но сио 1,7% као по сле ди-
ца ре це си је у евро зо ни и ЕУ 27 и па да бру то до да те вред но сти 
(у да љем тек сту: БДВ) по љо при вре де од 17,1%, гра ђе ви нар ства 
од 7,5% и енер гет ског сек то ра од 7,1%. Ин ду стри ја у це ли ни је 
за бе ле жи ла ме ђу го ди шњи пад БДВ од 0,3%, док је сек тор услу га 
за бе ле жио раст БДВ од 2%. Код упо тре бе БДП глав ни из вор ра ста 
у 2012. го ди ни би ла је др жав на по тро шња (до при нос 0,4 п.п.), док 
су оста ле ком по нен те упо тре бе БДП има ле не га ти ван до при нос. 

Ин ду стриј ска про из вод ња у 2012. го ди ни је за бе ле жи ла ме-
ђу го ди шње сма ње ње фи зич ког оби ма за 2,2%. Пад про из вод ње 
пре ра ђи вач ке ин ду стри је (-0,9%) због од ла ска при ват ног вла сни-
ка U.S. Steel са до ма ћег тр жи шта нај ви ше је до при нео сма ње њу 
ин ду стриј ске про из вод ње. У че твр том квар та лу 2012. го ди не је 
убла жен пад ин ду стриј ске про из вод ње за хва љу ју ћи ра сту пре ра-
ђи вач ке ин ду стри је, пре све га ра сту про из вод ње нафт них де ри ва та 
и мо тор них во зи ла. Ду го трај на су ша у лет њим ме се ци ма не по вољ-
но се од ра зи ла на род је се њих ра тар ских кул ту ра, во ћа и по вр ћа и 
усло ви ла пад по љо при вред не про из вод ње од пре ко 17%. Про мет 
у тр го ви ни на ма ло за бе ле жио је ре ал но ме ђу го ди шње сма ње ње 
од 1,9%, што ука зу је на сма ње ње при ват не по тро шње. Број ту ри-
стич ких но ће ња је сма њен за 2,4%. Гра ђе вин ска ак тив ност, ме ре на 
вред но шћу из ве де них гра ђе вин ских ра до ва, ре ал но је сма ње на за 
7,5%, обим услу га са о бра ћа ја је по ве ћан за 0,7%, а обим те ле ко му-
ни ка ци о них услу га за 18,1%. 

Плат но би лан сна по зи ци ја Ср би је у 2012. го ди ни је по гор ша-
на због ре це си је у зе мља ма ЕУ и ре ги о ну са ко ји ма Ср би ја има 
раз ви је ну роб ну раз ме ну и ин ве сти ра ње. Из воз и увоз ро бе, из ра-
же ни у еври ма, по ве ћа ни су по ни ској сто пи, ре спек тив но 4,7% и 
3,7%, уз спољ но тр го вин ски де фи цит од 5,9 млрд евра, што чи ни 
19,9% БДП. По кри ве ност уво за из во зом је из но си ла 59,8%. Убр-
за ње ра ста из во за у че твр том квар та лу за сно ва но је, пре све га, на 

ра сту из во за мо тор них во зи ла и нафт них де ри ва та. Де фи цит те-
ку ћег ра чу на је из но сио 3,2 млрд евра (10,5% БДП), пр вен стве но 
као ре зул тат ме ђу го ди шњег по ве ћа ња де фи ци та на ра чу ну ро бе. 
Те ку ћи де фи цит у пр вој по ло ви ни го ди не је по ве ћан због ра ста др-
жав не по тро шње и убр за ног ра ста уво за, док је у дру гој по ло ви ни 
го ди не сма њен услед екс пан зи је из во за ауто мо бил ске и нафт не ин-
ду стри је и спро во ђе ња ме ра фи скал не кон со ли да ци је ко је су ути-
ца ле на сма ње ње ра ста уво за. У 2012. го ди ни је оства рен ни зак 
не то при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја од 232 мил. евра и 
зна ча јан не то при лив порт фо лио ин ве сти ци ја од 1,7 млрд евра по 
осно ву про да је евро об ве зни ца РС на ме ђу на род ном фи нан сиј ском 
тр жи шту. 

Ста ње на тр жи шту ра да у 2012. го ди ни би ло је не по вољ но 
као и у прет ход ним го ди на ма. Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за-
во да за ста ти сти ку (у да љем тек сту: РЗС), уку пан број ре гу лар но 
за по сле них на кра ју го ди не је из но сио 1.727 хи ља да, што је ме-
ђу го ди шње сма ње ње за 1,1%, док је пре ма по да ци ма На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње број ак тив но не за по сле них ли ца из но сио 
761.486, што је ме ђу го ди шње по ве ћа ње за 2,2%. За по сле ност је 
сма ње на у при ват ном сек то ру, док је у јав ном сек то ру број за по-
сле них остао не про ме њен. Пре ма Ан ке ти о рад ној сна зи (у да љем 
тек сту: АРС) из ок то бра 2012. го ди не сто па не за по сле но сти је из-
но си ла 22,4%, а сто па за по сле но сти 36,7%. Укуп не не то за ра де у 
2012. го ди ни у про се ку су ре ал но по ве ћа не за 1,1%, а не то за ра де 
у јав ном сек то ру су ре ал но сма ње не за 0,7%. 

Ин фла ци ја је на кра ју 2012. го ди не до сти гла 12,2%, што је 
ви со ка сто па у усло ви ма ре це си је. Ин фла ци ја је во ђе на ра стом це-
на хра не (по ло ви на укуп не ин фла ци је) и по ве ћа њем ре гу ли са них 
це на. На ин фла ци ју је ути ца ло и по ве ћа ње оп ште сто пе ПДВ и 
од ло же ни ефек ти де пре ци ја ци је ди на ра из пр ве по ло ви не го ди не. 
Ни ска агре гат на тра жња де ло ва ла је дез ин фла тор но, као и за по-
че та фи скал на кон со ли да ци ја у че твр том квар та лу 2012. го ди не. 
Сми ри ва њу ин фла ци је кра јем го ди не до при не ле су и пред у зе те 
ме ре мо не тар не по ли ти ке.

Укуп не де ви зне ре зер ве НБС на кра ју 2012. го ди не су из но-
си ле 10,9 млрд евра и сма ње не су у од но су на прет ход ну го ди ну за 
1,1 млрд евра. Де ви зне ре зер ве НБС су би ле на за до во ља ва ју ћем 
ни воу и обез бе ђи ва ле су по кри ве ност ви ше од се дам ме се ци уво-
за ро бе и услу га и по кри ве ност нов ча не ма се М1 од 400%, што је 
аде ква тан ни во пре ма кри те ри ју ми ма екс тер не ли квид но сти и из-
ло же но сти фи нан сиј ском ри зи ку.

Ди нар је пре ма евру у то ку 2012. го ди не у про се ку но ми нал-
но де пре ци рао 9,9%, а ре ал но 5,2%. НБС је у то ку го ди не ин тер-
ве ни са ла на ме ђу бан кар ском де ви зном тр жи шту про да јом 1.348,3 
мил. евра и ку по ви ном 5,0 мил. евра, ка ко би обез бе ди ла не сме тан 
рад де ви зног тр жи шта и ума њи ла пре те ра ну днев ну во ла тил ност 
кур са ди на ра. Де пре ци ја циј ски при ти сци за по че ти кра јем 2011. 
го ди не су на ста вље ни и у пр вих пет ме се ци 2012. го ди не. За то 
вре ме ди нар је из гу био 9,0% но ми нал не вред но сти пре ма евру, 
што је у нај ве ћој ме ри по сле ди ца ра ста јав не по тро шње, ви со ког 
де фи ци та роб не раз ме не и ни ског при ли ва ка пи та ла услед не из-
ве сно сти у зе мљи у по гле ду струк тур них ре фор ми и фи скал не по-
ли ти ке, али и екс тер них ри зи ка услед кри зе др жав ног ду га у зо ни 
евра. Кон стант но сла бље ње ди на ра за у ста вље но је у дру гом де лу 
2012. го ди не, нај ви ше за хва љу ју ћи ре стрик тив ним ме ра ма мо не-
тар не по ли ти ке и про гра му суб вен ци о ни са них кре ди та на ме ње них 
при вре ди ко ји су се одо бра ва ли од сеп тем бра, бу ду ћи да су они 
углав ном фи нан си ра ни из де ви зних из во ра, а ис пла ћи ва ни у ди-
на ри ма. Од сеп тем бра је за бе ле же но ве ће ин те ре со ва ње стра них 
ин ве сти то ра за ула га ња у Ср би ју, че му је до при не ла ве ћа ли квид-
ност на ме ђу на род ном тр жи шту нов ца и ис ка за на на ме ра Вла де 
да спро ве де фи скал ну кон со ли да ци ју. Ови фак то ри до ве ли су до 
апре ци ја ци је ди на ра од 4% у пе ри о ду од сеп тем бра до кра ја 2012. 
го ди не. 

Опо ра вак ре ал ног сек то ра за по чет у че твр том квар та лу 2012. 
го ди не је на ста вљен у 2013. го ди ни. Пре ма оце ни РЗС, у пр вом 
по лу го ди шту 2013. го ди не је за бе ле жен ме ђу го ди шњи ре ал ни раст 
БДП од 1,4%. При то ме, у пр вом квар та лу је за бе ле жен ме ђу го ди-
шњи ре ал ни раст БДП од 2,7%, а у дру гом квар та лу од 0,2%, што 
ука зу је на успо ра ва ње при вред не ак тив но сти. Нај ве ћи до при нос 
ме ђу го ди шњем ра сту БДП у дру гом квар та лу дао је сек тор услу га 
(0,2 п п.). У окви ру ин ду стри је, нај ве ћи до при нос ра сту при вред не 
ак тив но сти да ла је пре ра ђи вач ка ин ду стри ја (1,0 п п). Ме ђу го ди-
шњи раст БДВ по љо при вре де из но сио је 20,5%, што је до при не ло 



ра сту БДП са 1,4 п п. Не га ти ван ути цај на при вред ну ак тив ност у 
том пе ри о ду има ли су гра ђе ви нар ство, тр го ви на и по сло ви са не-
крет ни на ма (-1,6 п п, -0,5 п п, и -0,1 п п, ре спек тив но).

У дру гом квар та лу 2013. го ди не сви агре га ти упо тре бе БДП, 
осим из во за ро бе и услу га, ре ал но су би ли ма њи у од но су на исти 
пе ри од 2012. го ди не. По зи ти ван до при нос ра сту БДП дао је не-
то из воз (3,6 п п), док су при ват на по тро шња, по тро шња др жа ве 
и бру то ин ве сти ци је у фик сне фон до ве има ле не га ти ван до при нос 
(-0,9 п п, -1,4 п п. и -4,2 п п). 

Ме ђу го ди шњи раст фи зич ког оби ма ин ду стриј ске про из вод-
ње у пр вих осам ме се ци 2013. го ди не од 5,3% пре те жно је ре зул-
тат ра ста про из вод ње пре ра ђи вач ког сек то ра од 4,8%, за по че тог 
у че твр том квар та лу 2012. го ди не. Нај ве ћи до при нос ме ђу го ди-
шњем ра сту ин ду стриј ске про из вод ње имао је раст про из вод ње 
мо тор них во зи ла и при ко ли ца (око 3 пу та), хе миј ских про из во да, 
де ри ва та наф те и фар ма це ут ских про из во да. На ин ду стриј ски опо-
ра вак ука зу је и де се зо ни ра ни раст укуп не ин ду стриј ске про из вод-
ње у ав гу сту 2013. го ди не од 8,4%, у од но су на про сек 2012. го-
ди не. У пр вих осам ме се ци 2013. го ди не про мет ро бе у тр го ви ни 
на ма ло је ре ал но сма њен за 7,2% због па да ма се за ра да и по ра ста 
по тро шач ких це на. 

Спољ но тр го вин ску раз ме ну у пе ри о ду ја ну ар−ав густ 2013. 
го ди не пр вен стве но обе ле жа ва на ста вак ра ста из во за за по че тог у 
дру гој по ло ви ни 2012. го ди не. Из воз ро бе од по чет ка 2013. го ди не 
бе ле жи ви со ке ме ђу го ди шње сто пе ра ста (де лом и због ни ске ба зе 
за по ре ђе ње). Ре корд не вред но сти из во за до стиг ну те су у апри лу 
од око 950 мил. евра и у ју лу од 1,1 млрд евра. У пр вих осам ме се-
ци оства рен је из воз ро бе од 7,0 млрд евра и увоз ро бе од 9,9 млрд 
евра, што је ме ђу го ди шње по ве ћа ње од 24,8% и 3,3%, ре спек тив-
но. Роб ни де фи цит је из но сио 2,9 млрд евра, а по кри ве ност уво за 
из во зом 70,6%. По ра сту из во за нај ви ше је до при нео из воз друм-
ских во зи ла, елек трич них ма ши на и апа ра та, обо је них ме та ла, 
про из во да од ме та ла и по вр ћа и во ћа, што чи ни 35,8% укуп ног из-
во за. Из воз друм ских во зи ла је, за хва љу ју ћи екс пан зив ном ра сту 
из во за ауто мо би ла ком па ни је „Фи ат ауто мо би ли Ср би ја”, од ав гу-
ста 2012. го ди не до ју ла 2013. го ди не по ве ћан за 6,7 пу та. Нај ве ћи 
спољ но тр го вин ски парт нер Ср би је су зе мље ЕУ, на ко је се од но си 
63,3% укуп ног из во за и 62,6% укуп ног уво за. 

Бр жи раст роб ног из во за од уво за до при нео је сма ње њу де-
фи ци та те ку ћег ра чу на ко ји је у пр вих осам ме се ци 2013. го ди не 
из но сио 945,2 мил. евра, што је за 56,2% ни же не го у истом пе-
ри о ду 2012. го ди не. Не то при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја 
из но сио је 463,4 мил. евра, а порт фо лио ин ве сти ци ја 978,4 мил. 
евра за хва љу ју ћи еми си ји евро об ве зни ца у фе бру а ру те ку ће го ди-
не. Нај ве ћи не то при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја у пр вој 
по ло ви ни 2013. го ди не за бе ле жен је у тр го ви ни на ве ли ко и ма-
ло (86,2 мил. евра), пре ра ђи вач кој ин ду стри ји (71 мил. евра), фи-
нан сиј ским услу га ма, осим оси гу ра ња и пен зи о них фон до ва (56,6 
мил. евра) и у гра ђе ви нар ству (44,6 мил. евра).

У пе ри о ду ја ну ар−ав густ 2013. го ди не, на ме ђу го ди шњем ни-
воу, про сеч на не то за ра да је за бе ле жи ла ре ал ни пад од 3,7%, док је 
про се чан број за по сле них сма њен за 0,7%. Пре ма АРС, у апри лу 
2013. го ди не сто па не за по сле но сти у Ср би ји је из но си ла 24,1%, 
што је сма ње ње у од но су на април 2012. го ди не за 1,4 п п, док је 
сто па за по сле но сти у апри лу 2013. го ди не из но си ла 36,3%, што је 
по ве ћа ње за 2 п.п, у од но су на април 2012. го ди не. Сто па не фор-
мал не за по сле но сти је по ве ћа на са 17% у апри лу 2012. го ди не на 
18,2% у апри лу 2013. го ди не.

Ин фла ци ја је у пр вих осам ме се ци 2013. го ди не за бе ле жи ла 
раст од 2,5% у од но су на де цем бар 2012. го ди не. Ја ну ар ски, фе-
бру ар ски, април ски и јун ски раст по тро шач ких це на се зон ски је 
усло вљен ра стом це на по вр ћа и во ћа и ра стом ре гу ли са них це на 
(ле ко ви, ду ван и ко му нал но-стам бе не услу ге). У мар ту и ма ју по-
тро шач ке це не су за др жа не на ни воу из прет ход них ме се ци. У ју лу 
је за бе ле же на де фла ци ја од 0,9%, а у ав гу сту ин фла ци ја од 0,4% 
опре де ље на ра стом це не елек трич не енер ги је. Ме ђу го ди шња ин-
фла ци ја у ав гу сту 2013. го ди не је из но си ла 7,3%, што је из над про-
јек то ва них окви ра, са из гле ди ма да се ин фла ци ја у че твр том квар-
та лу вра ти у гра ни це ци ља не ин фла ци је.

Ди нар је пре ма евру у пр вих осам ме се ци 2013. го ди не у 
про се ку, на ме ђу го ди шњем ни воу, апре ци рао но ми нал но 0,1%, 
а ре ал но 8,8%. На ја ча ње ди на ра у од но су на евро ути цао је пад 
пре ми је ри зи ка, по ве ћан де ви зни при лив по осно ву еми си је евро-
об ве зни ца на ме ђу на род ном фи нан сиј ском тр жи шту у фе бру а ру, 

по ве ћа на за ин те ре со ва ност не ре зи де на та за ула га ња у др жав не 
хар ти је од вред но сти и сма ње ње де фи ци та те ку ћег ра чу на због 
ни жег тр го вин ског де фи ци та, ве ћег при ли ва по осно ву до зна ка и 
ма њег од ли ва по осно ву от пла те ка ма та. Де ви зне ре зер ве НБС на 
кра ју ав гу ста 2013. го ди не су из но си ле 10,7 млрд евра, а не то де-
ви зне ре зер ве 7 млрд евра. Де ви зне ре зер ве НБС обез бе ђу ју по-
кри ве ност нов ча не ма се М1 од 346% и по кри ве ност ви ше од се дам 
ме се ци уво за ро бе и услу га. Де ви зна штед ња на кра ју ав гу ста је 
из но си ла 8,4 млрд евра.

У пр вих осам ме се ци 2013. го ди не за бе ле жен је пад кре дит-
не ак тив но сти ба на ка. Укуп ни кре ди ти но ми нал но су сма ње ни за 
4,1% на ме ђу го ди шњем ни воу. Кре ди ти при вре ди за бе ле жи ли су 
но ми нал но сма ње ње од 6,5%, а кре ди ти ста нов ни штву раст од 
0,3%. Уче шће про бле ма тич них кре ди та (у да љем тек сту: NPL) у 
укуп ним кре ди ти ма, пре ма бру то прин ци пу, у aвгусту је из но си ло 
20,2% (9,3% ста нов ни штву и 24,8% при вре ди), што је ви ше не го у 
де цем бру 2012. го ди не (18,6%, 8,6% и 21,5%, ре спек тив но). Ме ђу-
тим, NPL су у пот пу но сти по кри ве ни ре гу ла тор ним ре зер ви са њи-
ма са 113,9%. И по ред ви со ког уче шћа NPL у укуп ним кре ди ти ма, 
ко е фи ци јент аде кват но сти ка пи та ла у ју ну је из но сио 20,2%.

Еко ном ски из гле ди за 2013. го ди ну

По ла зе ћи од те ку ћих ма кро е ко ном ских трен до ва и од пла ни-
ра не еко ном ске и фи скал не по ли ти ке за 2013. го ди ну, про це њен 
је ре ал ни раст БДП од 2%, раст ин фла ци је од 5,5%, пад фор мал не 
за по сле но сти од 0,9%, ре ал ни пад свих ком по не на та до ма ће тра-
жње услед сма ње не ин ве сти ци о не ак тив но сти и ре ал ног па да по-
тро шње ста нов ни штва и др жа ве. Исто вре ме но, про це њу је се ре-
ал ни раст из во за ро бе и услу га од 14% и ре ал ни раст уво за ро бе и 
услу га од 2,3%, уз сма ње ње де фи ци та те ку ћег ра чу на на 6% БДП.

Опо ра вак при вре де во ђен ра стом по љо при вре де и ин ду стри-
је и ра стом не то из во за пра ћен је сма ње њем спољ не и уну тра шње 
не рав но те же. Удео те ку ћег де фи ци та у БДП на кра ју ју на 2013. го-
ди не је зна чај но сма њен на осно ву бр жег ра ста из во за од уво за ро-
бе (20,3% и 1,9%, ме ђу го ди шње, ре спек тив но) са из гле ди ма да на 
кра ју 2013. го ди не из но си 6% БДП, док је на кра ју 2012. го ди не 
из но сио 10,5% БДП. По ве ћа ње из во за не са мо ауто мо бил ске ин ду-
стри је не го и хе миј ске ин ду стри је, про из во да од гу ме и пла сти ке, 
елек трич не опре ме и слич но зна чај но је до при не ло сма ње њу де фи-
ци та те ку ћег ра чу на. То ме је до при не ла и фи скал на кон со ли да ци ја.

Ме ђу го ди шња ин фла ци ја у пр вих осам ме се ци 2013. го ди не 
бе ле жи си ла зни тренд. У ја ну а ру је из но си ла 12,8%, а у ав гу сту 
7,3%. У овом пе ри о ду за бе ле же не су ви со ке ме сеч не сто пе ин фла-
ци је у апри лу (0,8%) и ју ну (1%) као по сле ди ца ра ста це на не пре-
ра ђе не хра не, пре све га се зон ског ра ста це на во ћа и по вр ћа. На 
сма ње ње ин фла ци је ути ца ле су ре стрик тив не ме ре мо не тар не по-
ли ти ке, сма ње ње тро шко ва си ро ви на у про из вод њи хра не, ни ска 
до ма ћа тра жња и ре ла тив на ста бил ност де ви зног тр жи шта.

Одр жив при вред ни раст и ма кро е ко ном ска ста бил ност зах те-
ва ју на ста вак фи скал ног и струк тур ног при ла го ђа ва ња кроз спро-
во ђе ње ме ра фи скал не кон со ли да ци је и струк тур них ре фор ми, са-
др жа них у по гла вљу два и че ти ри Фи скал не стра те ги је. При то ме, 
са гле да ва ће се у кон ти ну и те ту ефек ти фи скал них ме ра и струк тур-
них ре фор ми на ма кро е ко ном ске и фи скал не агре га те и ин ди ка то-
ре и пред у зи ма ти по треб не до дат не ме ре на при ход ној и рас ход ној 
стра ни јав них фи нан си ја и до дат не струк тур не ре фор ме.

Та бе ла 4. Про це на основ них ма кро е ко ном ских ин ди ка то ра  
за 2013. го ди ну, у %

БДП, у млрд дин  (те ку ће це не) 3 761,3
БДП, ре ал ни раст 2,0
Ин ве сти ци је у фик сни ка пи тал, ре ал но сма ње ње -3,4
Из воз ро бе и услу га, из ра жен у еври ма 16,5
Увоз ро бе и услу га, из ра жен у еври ма 3,3
Де фи цит те ку ћег ра чу на (са до на ци ја ма), % БДП -6,0
Ин фла ци ја, крај пе ри о да 5,5
Сто па не за по сле но сти (ста нов ни штво 15+) 24,0

 Из вор: МФИН

Глав ни из вор при вред ног ра ста у 2013. го ди ни је раст не то 
из во за, док ће не га ти ван до при нос ра сту при вред не ак тив но сти 
да ти до ма ћа тра жња, пре све га др жав на по тро шња.



Про це ње ни раст БДП у 2013. го ди ни од 2% је из над про се-
ка зе ма ља ју го и сточ не Евро пе. Са про из вод не стра не, раст БДП 
је за сно ван на про це ње ном ра сту БДВ по љо при вре де од 18,6% и 
ин ду стриј ске про из вод ње од 3,3%, са до при но си ма ра сту БДВ од 
1,7 п п. и 0,7 п п, ре спек тив но. Сек тор услу га ће ра сти по сто пи од 
0,6% и до при не ти ра сту БДВ са 0,4 п п, док ће сек тор гра ђе ви нар-
ства за бе ле жи ти пад од 18,5%, са не га тив ним до при но сом од 0,7 
п.п. ра сту БДВ.

Са рас ход не стра не, раст БДП у 2013. го ди ни би ће во ђен не то 
из во зом, са до при но сом од 4,3 п п, док ће до при но си лич не, др-
жав не и ин ве сти ци о не по тро шње би ти не га тив ни (-1,0%, -0,6% и 
-0,7%).

Про це њен је пад ин ве сти ци ја у фик сни ка пи тал у 2013. го ди-
ни од 3,4%, има ју ћи у ви ду ве ли ки пад гра ђе вин ске ак тив но сти и 
сма ње ње уво за сред ста ва за рад у пр вој по ло ви ни те ку ће го ди не, 
на кон за вр шет ка ин ве сти ци о ног ци клу са у ауто мо бил ској и нафт-
ној ин ду стри ји. Раз ду жи ва ње при вре де пре ма ино стран ству, та ко-
ђе, је ути ца ло на пад при ват них ин ве сти ци ја.

Сма ње ње лич не и др жав не по тро шње у ве ли кој ме ри је ре-
зул тат спро во ђе ња ме ра фи скал не кон со ли да ци је. По тро шња ста-
нов ни штва за бе ле жи ће пад и у 2013. го ди ни од 1,2%. Опо ра вак 
лич не по тро шње и да ље је огра ни чен ви со ком сто пом не за по сле-
но сти и огра ни че ним ре ал ним ра стом за ра да у јав ном сек то ру и 
пен зи ја као глав них из во ра по тро шње. Др жав на по тро шња и др-
жав не ин ве сти ци је на ста вља ју пад и у 2013. го ди ни и до при но се 
па ду до ма ће тра жње.

Не то из воз је глав ни по кре тач ра ста и у 2013. го ди ни. Пад 
до ма ће тра жње у те ку ћој го ди ни у пот пу но сти је ком пен зи ран ра-
стом не то из во за. Сна жан раст не то из во за ре зул тат је екс пан зи је 
у ауто мо бил ској ин ду стри ји и ра ста из во за де ри ва та наф те, фар ма-
це ут ских и хе миј ских про из во да и елек трич них ма ши на.

Ин фла ци ја ће у 2013. го ди ни за бе ле жи ти јед но ци фре ни ни во 
и би ће око гор ње гра ни це до зво ље ног од сту па ња од ци ља. То ме ће 
до при не ти ме ре фи скал не кон со ли да ци је, ста бил ност це на хра не, 
ре ла тив на ста бил ност де ви зног тр жи шта, ни ска агре гат на тра жња 
и ста би ли за ци ја ин фла тор них оче ки ва ња.

На тр жи шту ра да у 2013. го ди ни оче ку је се сто па не за по сле-
но сти од око 24%. 

2.3. Про јек ци ја ма кро е ко ном ских ин ди ка то ра  
за пе ри од 2014–2016. го ди не

На осно ву те ку ћих еко ном ских кре та ња и из гле да у Ср би ји и 
ме ђу на род ном окру же њу, има ју ћи у ви ду пла ни ра не еко ном ске по-
ли ти ке, про јек то ва ни су основ ни ма кро е ко ном ски агре га ти и ин-
ди ка то ри за Ре пу бли ку Ср би ју у пе ри о ду 2014−2016. го ди не.

Ко ри го ва не су на ни же про јек ци је БДП и по ве за них ин ди ка-
то ра за пе ри од 2014−2016. го ди не, пре све га, због спо рог и не из-
ве сног опо рав ка зе ма ља евро зо не и по сле дич но успо ра ва ња ра ста 
до ма ћег из во за, али и због оштрих ме ра фи скал не по ли ти ке ко је 
ће де ло ва ти на сма њи ва ње до ма ће тра жње, пре све га лич не по тро-
шње ста нов ни штва и др жав не по тро шње.

Ма кро е ко ном ске про јек ци је за пе ри од од 2014. до 2016. го ди-
не ука зу ју на успо ре ну пу та њу опо рав ка. Про јек то ва на про сеч на 
сто па ра ста БДП за на ред не три го ди не од 1,6% за сно ва на је, пре 
све га, на опо рав ку ин ве сти ци о не ак тив но сти и ра сту из во за. Убр-
за ње ра ста из во за и ин ве сти ци ја су но се ћи раз вој ни фак то ри ко ји 
ће, уз ре струк ту ри ра ње при вре де у прав цу раз мен љи вих до ба ра, 
омо гу ћи ти ства ра ње осно ве за одр жив раст при вре де, уз сма њи ва-
ње уну тра шње и спољ не ма кро е ко ном ске не рав но те же. 

Пред ви ђе ни ку му ла тив ни ре ал ни раст БДП од 4,9% у на ред-
не три го ди не за сно ван је на ра сту ин ве сти ци ја и из во за ро бе и 
услу га по про сеч ној го ди шњој ре ал ној сто пи од 7,7% и 7,1%, ре-
спек тив но, уз про сеч ни го ди шњи пад лич не по тро шње (-0,9%) и 

др жав не по тро шње (-3,4%). На тим осно ва ма обез бе ди ће се по ве-
ћа ње про дук тив но сти, као и про ме на при вред не струк ту ре у прав-
цу ра ста уде ла ин ду стри је и из во за у БДП. 

Сред њо роч на ма кро е ко ном ска про јек ци ја пред ви ђа да се на 
кра ју 2016. го ди не обез бе ди по ве ћа ње уде ла ин ве сти ци ја на 22,7% 
БДП, сма ње ње уде ла др жав не по тро шње у БДП на 16,4% и по ве-
ћа ње уде ла из во за ро бе и услу га у БДП на 50,1%. При то ме, у на-
ред не три го ди не пред ви ђа се по ве ћа ње уде ла до ма ће штед ње у 
БДП за хва љу ју ћи ра сту при ват не штед ње. Нео п хо дан је не то при-
лив стра них ин ве сти ци ја од око 1,6 млрд евра про сеч но го ди шње, 
уз про ме ну струк ту ре ула га ња ка сек то ру раз мен љи вих до ба ра. 
Фи нан си ра ње плат ног би лан са под ра зу ме ва исто вре ме но сма њи-
ва ње уде ла де фи ци та ро бе и услу га и де фи ци та те ку ћих тран сак-
ци ја (са до на ци ја ма) у БДП на 7,4% и 3,5%, ре спек тив но на кра ју 
2016. го ди не, ка ко би се обез бе ди ло сма њи ва ње ап сорп ци о ног ја-
за, одр жи вост спољ ног ду га, екс тер на ли квид ност и сол вент ност.

Та бе ла 5. Про јек ци ја основ них ма кро е ко ном ских по ка за те ља  
Ре пу бли ке Ср би је

 Про це на ПРО ЈЕК ЦИ ЈА
2013 2014 2015 2016

БДП, мил  ди на ра (те ку ће це не) 3 761 289 4 007 841 4 292 142 4 583 750
Ре ал ни раст БДП 2,0 1,0 1,8 2,0
Ре ал ни раст по је ди них ком по нен ти БДП, %
Лич на по тро шња -1,2 -1,8 -0,6 -0,3
Др жав на по тро шња -3,0 -2,2 -4,4 -3,6
Ин ве сти ци је -3,4 4,7 9,6 8,9
Из воз ро бе и услу га 14,0 6,4 7,0 7,7
Увоз ро бе и услу га 2,3 1,6 3,5 4,6
Сал до ро бе и услу га, у ЕУР, % 
БДП

-11,9 -10,0 -8,6 -7,4

Ин фла ци ја, крај пе ри о да, у % 5,5 5,5 5,0 4,5
Ин ве сти ци о ни ра цио, % БДП 19,1 20,0 21,4 22,7

 Из вор: МФИН

Ре ал ни сек тор

Сред њо роч ни из гле ди за ре ал ни сек тор омо гу ћа ва ју ана ли зу 
ци клич не по зи ци је при вре де и са гле да ва ње оче ки ва них из во ра ре-
ал ног ра ста БДП у сми слу про ме на фак то ра про из вод ње и агре гат-
не тра жње.

У 2013. го ди ни оче ку је се ре ал ни раст БДП од 2,0%. Са про-
из вод не стра не БДП, оче ку је се по зи ти ван до при нос свих сек то-
ра при вре де, осим гра ђе ви нар ства. Оче ку је се да опо ра вак ин ду-
стриј ске про из вод ње и по вољ на по љо при вред на се зо на до при не су 
ра сту БДП са 2,3 п.п.

Са рас ход не стра не БДП, оче ку је се да не то из воз бу де основ-
ни по кре тач ра ста, има ју ћи у ви ду про из вод њу и из воз ауто мо бил-
ске, нафт не и фар ма це ут ске ин ду стри је. Оче ку је се ре ал ни пад 
лич не по тро шње као ре зул тат ре ал ног сма њи ва ња кре ди та да тих 
ста нов ни штву, про це ње ног па да за по сле но сти и про це ње ног ре ал-
ног па да не то пла та.

Ре ви ди ран је на ни же раст БДП у 2014. го ди ни на 1,0%, пре 
све га, због фи скал не кон со ли да ци је ко ја ути че на сма ње ње лич не 
и др жав не по тро шње и по том осно ву до ма ће тра жње. Уме ре но 
убр за ње ра ста БДП у 2015. и 2016. го ди ни на 1,8% и 2,0%, ре спек-
тив но, за сно ва но је на ра сту ин ве сти ци о не по тро шње, пре све га 
при ват ног сек то ра и ра сту из во зне ак тив но сти. Спро во ђе ње ме-
ра фи скал не по ли ти ке и по бољ ша ње по слов ног и ин ве сти ци о ног 
окру же ња омо гу ћи ће ства ра ње осно ве за ста би лан и одр жив раст 
у на ред ним го ди на ма. 



Гра фи кон 1. Ре ал ни раст БДП: оства ре на сто па и ду го роч ни тренд, у %

Про це њу је се да ће на раст по тен ци јал ног БДП у на ред ним го ди на ма по зи тив но ути ца ти ја ча ње ин ве сти ци о не ак тив но сти и у ма њој 
ме ри раст сто пе пар ти ци па ци је. Оче ки ва но по ве ћа ње не за по сле но сти услед за вр шет ка про це са ре струк ту ри ра ња пред у зе ћа под кон тро-
лом др жа ве би ће де ли мич но убла же но по ра стом не то за по сле но сти у при ват ном сек то ру. Та ко ђе, про це њу је се да ће ин ве сти ци је у фик-
сне фон до ве да ти нај ве ћи до при нос по тен ци јал ној сто пи ра ста у на ред ном пе ри о ду, док ће до при нос ра да по тен ци јал ној сто пи БДП би ти 
по зи ти ван у 2016. го ди ни.

Гра фи кон 2. Сек тор ски до при но си ра сту БДВ де лат но сти, п п.

Са рас ход не стра не БДП, у пе ри о ду 2014−2016. го ди не нај ве ћи до при нос се оче ку је од ин ве сти ци о не по тро шње (до при нос 1,7 п п. 
про сеч но го ди шње) и не то из во за (до при нос 1,2 п п. про сеч но го ди шње). Др жав на по тро шња има ће и у на ред не три го ди не не га ти ван 
до при нос ра сту БДП за сно ван, пре све га, на огра ни че ном ра сту за ра да сек то ра др жа ве (ад ми ни стра тив но сма њи ва ње за ра да из над од ре-
ђе них пра го ва), ра ци о на ли за ци ји бро ја за по сле них и спро во ђе њу оста лих ме ра фи скал не кон со ли да ци је. У на ред не три го ди не про јек то-
ван је на ста вак трен да сма њи ва ња лич не по тро шње ста нов ни штва има ју ћи у ви ду огра ни че ни рас по ло жи ви до хо дак ста нов ни штва и не-
из ве стан опо ра вак кре та ња на тр жи шту ра да, као и ин ди рект не ефек те фи скал не кон со ли да ци је (по ве ћа ње по себ не сто пе ПДВ на 10%). 
Лич на по тро шња ста нов ни штва не га тив но ће до при но си ти ра сту БДП у на ред не три го ди не (-1,4 п п, -0,4п п. и -0,2 п п, ре спек тив но).

Ма кро е ко ном ском про јек ци јом пред ви ђа се ре ал ни раст ин ве сти ци ја од 4,7% у 2014. го ди ни и 9,6% и 8,9% у 2015. и 2016. го ди ни, 
ре спек тив но, ко ји ће би ти ге не ри сан по кре та њем но вог ин ве сти ци о ног ци клу са. Ра сту БДП у на ред не три го ди не зна чај но ће до при не ти 
и не то из воз (до при нос 1,9 п п. у 2014, 1,0 п п. у 2015. и 0,8 п п. у 2016 го ди ни). Сна жан раст из во за на ста ви ће се и у на ред ним го ди на ма, 
док ће раст уво за би ти ге не ри сан ра стом ин ве сти ци ја, од но сно уво зом ка пи тал них до ба ра и опре ме. 

Удео ин ве сти ци ја у БДП у 2014. го ди ни про це њу је се на 20,0%, а у 2015. и 2016. го ди ни на 21,4% и 22,7%, ре спек тив но, што ће у 
усло ви ма ре стрик тив не фи скал не по ли ти ке омо гу ћи ти оства ри ва ње уме ре них сто па при вред ног ра ста и по вољ ни јих кре та ња на тр жи-
шту ра да у 2016. го ди ни. Удео из во за ро бе и услу га у БДП у 2014. го ди ни про це њу је се на 44,7%, а у 2015. и 2016. го ди ни на 47,1% и 
50,1%, ре спек тив но, што је зна ча јан по мак у од но су на про те кли пе ри од.



Гра фи кон 3. До при но си ка те го ри ја агре гат не тра жње ре ал ном ра сту БДП, п п.

Пред ви ђе ни сце на рио раз во ја ука зу је да не по сто је мо гућ но сти за по раст лич не и др жав не по тро шње због стра те шке ори јен та ци је 
на по ве ћа ње ин ве сти ци ја и из во за, као кључ них фак то ра оства ри ва ња ма кро е ко ном ске ста бил но сти и одр жи вог при вред ног ра ста. Та ко-
ђе, раст ин ве сти ци ја је од пре суд ног зна ча ја има ју ћи у ви ду да је пад при вред не ак тив но сти у прет ход ном, кри зном пе ри о ду, ути цао на 
сма њи ва ње по тен ци јал ног БДП кроз гу би так при вред них ка па ци те та и знат но по гор ша ва ње усло ва на тр жи шту ра да. 

Основ но пра ви ло ефи ка сно сти и ра ста кроз по ве ћа ну про дук тив ност је сте да се пр во ис ко ри сте по сто је ћи ка па ци те ти при вре де у 
ци љу про из вод ње ви шег ква ли те та и кван ти те та до ба ра. Про из вод ни јаз ко ји ме ри ци клич ност при вред не ак тив но сти то ком тран зи ци о-
ног пе ри о да је био не га ти ван, са из у зет ком 2007. и 2008. го ди не (1,8% и 3,4%, ре спек тив но) во ђен, пре све га, ви со ком до ма ћом тра жњом. 
У 2009. го ди ни због па да еко ном ске ак тив но сти до шло је до про ду бљи ва ња не га тив ног про из вод ног ја за, ко ји је на ста вљен и у на ред ним 
го ди на ма. Успо ра ва ње ра ста про из вод ног по тен ци ја ла при вре де по сле ди ца је, пре све га, сма ње ног ин ве сти ра ња у про из вод не ка па ци те-
те, оте жа ног фи нан си ра ња те ку ће про из вод не ак тив но сти пред у зе ћа и не га тив них кре та ња на тр жи шту ра да.

Про јек ци ја по тен ци јал ног ра ста за пе ри од 2014 –2016. го ди не за сно ва на је на по сте пе ном при вред ном опо рав ку, при че му се оче ку је 
да про из вод ни јаз бу де за тво рен у 2015. го ди ни, на кон ду го го ди шњег не га тив ног од но са из ме ђу ствар не и по тен ци јал не сто пе ра ста БДП.

Има ју ћи у ви ду тре нут ну ци клич ну по зи ци ју Ср би је и струк тур не по ре ме ћа је на сле ђе не из прет ход ног пе ри о да, као и сте пен по сто-
је ћих не ис ко ри шће них ка па ци те та, од по себ ног зна ча ја ће би ти из на ла же ње на чи на да се по ве ћа то тал на фак тор ска про дук тив ност ко ја 
је у про те клом пе ри о ду за бе ле жи ла пад, пре све га као ре зул тат опа да ња ин ве сти ци о не ефи ка сно сти. У том ци љу је нео п ход но спро ве сти 
струк тур не ре фор ме ко је ће обез бе ди ти ду го роч но одр жив раз вој зе мље на ба зи ве ће про дук тив но сти при вре де. 

У оства ри ва њу про јек ци ја раз во ја по сто ји ри зик од спо ри јег ра ста ин ве сти ци о не по тро шње при ват ног сек то ра од пла ни ра ног ра-
ста, као и од ни жег при ли ва стра ног ка пи та ла од пла ни ра ног, што пред ста вља нај ве ћи ри зик по ди на ми ку ин ве сти ци о не ак тив но сти у 
на ред ном пе ри о ду. 

За по сле ност и за ра де

Оче ку је се да ће укуп на за по сле ност успо ри ти пад у 2014. и 2015. го ди ни, на кон оштрог па да у прет ход ним го ди на ма, док се у 2016. 
го ди ни оче ку је бла ги раст за по сле но сти у при ват ном сек то ру. Сред њо роч на про јек ци ја за по сле но сти за сни ва се на про јек то ва ном ра сту 
БДП и по ве ћа њу ин ве сти ци ја. Та ко ђе, у про јек ци ју за по сле но сти укљу чен је и ефе кат за вр шет ка про це са ре струк ту ри ра ња пред у зе ћа 
под кон тро лом др жа ве, у скла ду са усво је ним Ак ци о ним пла ном Вла де. Исто вре ме но, оче ку је се фор ми ра ње трен да по ве ћа ња сто пе за-
по сле но сти за хва љу ју ћи по ве ћа њу ин ве сти ци ја у отва ра ње но вих рад них ме ста у при ват ном сек то ру. Од по себ ног зна ча ја за про дук тив-
но за по шља ва ње у на ред ном пе ри о ду је сте ре фор ма прав ног окви ра тр жи шта ра да, пре све га, от кла ња њем пре пре ка код за по шља ва ња, 
сма њи ва њем тро шко ва рад не сна ге са ци љем да се по ве ћа сто па за по сле но сти, сма њи рад на цр но и по ве ћа кон ку рент ност при вре де. 

Гра фи кон 4. Про јек ци ја сто пе не за по сле но сти, у %



У на ред ном пе ри о ду оче ку је се спо ри ји раст ре ал них не то за ра да од ра ста ре ал ног БДП, као и раст бру то за ра да у скла ду са ра стом про-
дук тив но сти у при ват ном сек то ру, што ће ути ца ти на сма њи ва ње је ди нич них тро шко ва ра да и на по бољ ша ње кон ку рент ске по зи ци је зе мље.

Ин фла ци ја
Ме ђу го ди шња ин фла ци ја у пр вих осам ме се ци 2013. го ди не кре та ла се из над гра ни це до зво ље ног од сту па ња од ци ља. Но ва по љо-

при вред на се зо на омо гу ћи ла је опа да ју ћи тренд ин фла ци је са из гле ди ма да се кра јем го ди не вра ти у гра ни це до зво ље ног од сту па ња од 
ци ља. То ме ће, по ред ре стрик тив них ме ра НБС и па да це на хра не с до ла ском но ве по љо при вред не се зо не, до при не ти и ни ска агре гат на 
тра жња. У од су ству ве ћих шо ко ва ин фла ци ја би се у 2014. го ди ни кре та ла у гра ни ца ма до зво ље ног од сту па ња од ци ља.

Сред њо роч на про јек ци ја ин фла ци је за сно ва на је на пла ни ра ној фи скал ној по ли ти ци, ста бил ни јим це на ма хра не, кон тро ли по ве-
ћа ња ре гу ли са них це на, сма ње њу пре ми је ри зи ка, по ве ћа њу ка пи тал них при ли ва, сма ње њу ин фла тор них оче ки ва ња, као и по бољ ша њу 
свет ских еко ном ских из гле да. На тим осно ва ма обез бе ди ће се одр жа ва ње ин фла ци је у на ред не три го ди не на ни воу од 5,5% до 4,5%.

Гра фи кон 5. Про јек ци ја ин фла ци је, %

Кључ ни ри зи ци оства ре ња про јек ци је ин фла ци је од но се се на раст тро шков них при ти са ка на це не хра не, мо гућ ност бр жег ра ста 
ре гу ли са них це на и уво зних це на од оче ки ва ног, мо гућ ност ра ста пре ми је ри зи ка, де пре ци ја циј ских при ти са ка и ин фла тор них оче ки ва-
ња, као и на спор и ду го тра јан опо ра вак свет ске при вре де.

Про јек ци ја плат ног би лан са
По да ци из плат ног би лан са ука зу ју да је у про те клом де лу 2013. го ди не до шло до по бољ ша ња кре та ња у роб ној раз ме ни и плат ном 

би лан су зе мље, уз зна чај но сма ње ње де фи ци та у роб ној раз ме ни и де фи ци та те ку ћег ра чу на.
Кључ но за плат но би лан сну одр жи вост је по ве ћа ње из во за и не то при ли ва стра ног ка пи та ла. Ма кро е ко ном ском про јек ци јом пред-

ви ђе но је ја ча ње из во за и при ли ва стра них ин ве сти ци ја у 2014. го ди ни и на ред не две го ди не. Пред у слов за зна чај ни ји раст из во за је спро-
во ђе ње струк тур них ре фор ми, уз ја ча ње тро шков не и це нов не кон ку рент но сти. Ти ме би се по ве ћа вао удео срп ског из во за на свет ском 
тр жи шту. По ред роб не раз ме не, и раз ме на услу га би мо гла да по бољ ша сал до те ку ћег ра чу на.

Сред њо роч на и ду го роч на одр жи вост сал да на те ку ћем ра чу ну за ви си ће од спро во ђе ња струк тур них ре фор ми и по ве ћа ња кон ку-
рент но сти из во за ро бе и услу га. За одр жи вост плат но би лан сне по зи ци је по тре бан је уме рен раст ка мат них тро шко ва, ко ји би у слу ча ју 
дра стич ног по гор ша ња усло ва фи нан си ра ња на ино стра ним тр жи шти ма вр ши ли сна жан при ти сак на по нов ни раст де фи ци та те ку ћег 
ра чу на. У том по гле ду ва жну уло гу има ју одр жи ва фи скал на по зи ци ја и усло ви фи нан си ра ња на ме ђу на род ном тр жи шту ка пи та ла. Оче-
ку је се да ће ефек ти фи скал не кон со ли да ци је кроз сма ње ње не про дук тив не др жав не по тро шње ути ца ти на сма њи ва ње де фи ци та те ку ћег 
ра чу на и у на ред ном пе ри о ду.

Гра фи кон 6. Сал до спољ но тр го вин ског и те ку ћег ра чу на



У пе ри о ду од 2014. до 2016. го ди не оче ку је се оства ри ва ње ре ла тив но ви со ких сто па ра ста из во за од 9,2% и уме ре ног ра ста уво за 
ро бе и услу га од 5,3%, про сеч но го ди шње, из ра же но у еври ма. Ра ди по ве ћа ња ин ве сти ци о не ак тив но сти нај ве ћи део уво за би ће усме-
рен на ка пи тал не и ин тер ме ди јар не про из во де. Бр жи раст из во за од уво за омо гу ћи ће сма њи ва ње де фи ци та ро бе и услу га на 7,4% БДП у 
2016. го ди ни. Оче ку је се и ни жи ни во де фи ци та те ку ћег ра чу на (са до на ци ја ма) са уде лом од 3,5% у БДП на кра ју 2016. го ди не. Ре дук ци-
ја не га тив ног не то из во за ро бе и услу га, пр вен стве но као ре зул тат про ме не струк ту ре до ма ће при вре де у на ред ном пе ри о ду, до при не ће 
сма њи ва њу спољ не не рав но те же и ри зи ка одр жи во сти спољ ног ду га и екс тер не ли квид но сти.

Гра фи кон 7. Из воз и увоз ро бе и услу га

У на ред ном тро го ди шњем пе ри о ду оче ку је се при лив на те ку ћем ра чу ну плат ног би лан са по осно ву те ку ћих тран сфе ра, као и од-
лив по осно ву фак тор ских пла ћа ња. Нај ва жни ја ком по нен та у те ку ћим тран сфе ри ма су при хо ди од до зна ка, док су у окви ру фак тор ских 
пла ћа ња кључ ни од ли ви по осно ву пла ћа ња ка ма та на ино стра не кре ди те. Про це њу је се да ће не то те ку ћи тран сфе ри са не ка мат ним 
до хо ци ма по осно ву фак то ра у пе ри о ду 2014−2016. го ди не из но си ти у про се ку 3,0 млрд евра го ди шње. Оче ку је се не га ти ван сал до по 
осно ву не то ка мат них пла ћа ња, ко ји ће у 2016. го ди ни до сти ћи 1,3 млрд евра. Не то ефе кат те ку ћих тран сфе ра и не то фак тор ских пла-
ћа ња у на ред ном тро го ди шњем пе ри о ду би ће по зи ти ван и ста би лан и про це њу је се да ће из но си ти око 1 млрд евра го ди шње. Су фи цит 
сал да те ку ћих тран сфе ра и не то фак тор ских пла ћа ња по кри ва ће у про се ку 55% де фи ци та спољ но тр го вин ског би лан са Ср би је у пе ри о ду 
2014−2016. го ди не.

Гра фи кон 8. Де фи цит те ку ћег ра чу на и ње го во фи нан си ра ње, % БДП

На осно ву про јек то ва ног кре та ња спољ но тр го вин ске раз ме не, те ку ћих тран сфе ра и не то фак тор ских при хо да из ве де не су про јек-
ци је сал да би лан са те ку ћих пла ћа ња. Би ланс те ку ћих пла ћа ња без до на ци ја би ће не га ти ван и из но си ће у пе ри о ду 2014−2016. го ди не у 
про се ку 1,4 млрд евра. При то ме, у струк ту ри при ли ва ка пи та ла од 2015. го ди не до ми ни ра ће удео стра них ди рект них ин ве сти ци ја ко је ће 
би ти глав ни из вор фи нан си ра ња де фи ци та те ку ћег ра чу на и из но си ће у 2015. и 2016. го ди ни у про се ку 1,6 млрд евра, ре спек тив но. Де-
фи цит те ку ћег ра чу на фи нан си ра ће се по ред стра них ди рект них ин ве сти ци ја и ме ђу на род ним кре ди ти ма. 

Про це њу је се да ће уку пан спољ ни дуг Ср би је у пе ри о ду 2014−2015. би ти ста би ли зо ван на ни воу од 85% БДП. Та ко ђе, про це њу је 
се да ће се по сте пе но сма њи ва ти удео от пла та спољ ног ду га у БДП и из во зу, док ће удео ка ма та има ти бла ги раст. 

Де ви зне ре зер ве Ср би је у пе ри о ду 2014−2016. го ди не, пре ма про це ни, по кри ва ће осмо ме сеч ни увоз ро бе и услу га.



2.4. Ри зи ци оства ри ва ња про јек ци је
Фи скал на стра те ги ја у овом де лу при ка зу је глав не екс тер не и ин тер не ри зи ке оства ри ва ња пред ви ђе ног ма кро е ко ном ског сце на ри ја. 
Кључ ни екс тер ни ри зик оства ре ња про јек ци је пр вен стве но је ве зан за не из ве сно сти у по гле ду опо рав ка свет ске при вре де, по себ но 

при вре де евро зо не. Гло бал ни еко ном ски опо ра вак се успо ра ва уз зна чај не раз ли ке у сто па ма ра ста ме ђу гру па ци ја ма зе ма ља. При вре де 
САД и Не мач ке оства ру ју по зи тив не сто пе ра ста са сиг на ли ма успо ра ва ња, док при вре де ЕУ стаг ни ра ју, а при вре де евро зо не су у ре це-
си ји. По ве ћа њу ри зи ка у по гле ду опо рав ка гло бал не и европ ске при вре де ко ји бит но ути че на опо ра вак зе ма ља у ре ги о ну у ве ли кој ме ри 
до при но си не из ве стан ис ход еко ном ске и по ли тич ке кри зе у ЕУ ве зан за кри зу евра. 

Не по вољ не тен ден ци је у ЕУ ути чу на успо ра ва ње ра ста и из во за зе ма ља ЦИЕ због сма ње не из во зне тра жње и сма ње них ка пи тал-
них при ли ва, као и по ве ћа ња тро шко ва за ду жи ва ња. Опо ра вак при вре де Ср би је у ве ли кој ме ри за ви си ће од опо рав ка еко но ми ја евро зо не 
и еко но ми ја ре ги о на, по ве ћа ња ино стра не тра жње и при ли ва стра ног ка пи та ла, кре та ња ино стра них ка мат них сто па, кре та ња уво зних 
це на, це на хра не и це на нафт них де ри ва та. Ин тен зи ви ра ње кри зе у евро зо ни и по гор ша ње фи нан сиј ске си ту а ци је ма тич них стра них ба-
на ка вла сни ка до ма ћег бан кар ског сек то ра угро зи ло би про јек то ва ни при вред ни раст. По ред то га, скок це на си ро ви на на свет ском тр жи-
шту или по гор ша ње усло ва фи нан си ра ња до дат но би не га тив но ути ца ло на оства ре ње про јек ци је ра ста.

Уну тра шњи ри зи ци оства ре ња про јек ци је ве за ни су за од ла га ње спро во ђе ња еко ном ских ре фор ми и ме ра еко ном ске по ли ти ке, као 
и за на гле про ме не агре гат не тра жње, убр за ње ин фла ци је, ве ће осци ла ци је кур са ди на ра пре ма евру и по сле дич но ве ће по ре ме ћа је на 
де ви зном тр жи шту, по гор ша ње ин ве сти ци о не кли ме, сма ње ње при ли ва стра них ди рект них ин ве сти ци ја, по раст пре ми је ри зи ка на ино 
кре ди те до ма ћим су бјек ти ма, по ли тич ке ри зи ке и др.

Основ ни сце на рио раз во ја у на ред не три го ди не за сно ван је на по ве ћа њу уде ла фик сних ин ве сти ци ја у БДП, сма ње њу уде ла јав них 
рас хо да у БДП, по ве ћа њу уде ла из во за ро бе и услу га у БДП, уз сма ње ње уде ла де фи ци та те ку ћих тран сак ци ја у БДП и сма ње ње ин фла ци је.

Кључ не прет по став ке за оства ри ва ње пред ви ђе ног сред њо роч ног раз вој ног сце на ри ја су: при ла го ђа ва ње при вред ног си сте ма, ма-
кро е ко ном ске по ли ти ке и сек тор ских по ли ти ка кон цеп ци ји одр жи вог и ста бил ног при вред ног ра ста, са до ми на ци јом ин ве сти ци ја у рас-
по де ли БДП и раз мен љи вих до ба ра у струк ту ри при вре де; убр за ње еко ном ских ре фор ми, по себ но ре фор ме јав ног сек то ра; одр жа ва ње 
кон ти ну и те та у при бли жа ва њу ЕУ; одр жи вост спољ ног ду га и екс тер на ли квид ност.

Од сту па ње од на ве де них прет по став ки пред ста вља ри зик за оства ри ва ње сред њо роч не ма кро е ко ном ске про јек ци је. Ни же сто пе при-
вред ног ра ста од про јек то ва них до ве ле би до про ду бљи ва ња кри зе, а успо ра ва ње опо рав ка свет ске еко но ми је, по себ но ре це си ја европ ске 
при вре де, не га тив но би ути ца ла на опо ра вак срп ске при вре де и при вред ни раз вој зе мље осло њен на из во зну тра жњу и по ве ћа ње ин ве сти-
ци ја. Успо ра ва ње при вред ног ра ста сма њу је за по сле ност, успо ра ва раст про дук тив но сти, су жа ва про стор за раст ин ве сти ци ја, успо ра ва раст 
из во за и уво за, што се од ра жа ва на сма ње ње јав них при хо да. Та ква кре та ња би уве ћа ла ма кро е ко ном ске не рав но те же кроз по раст ин фла ци је 
и не ста бил ност де ви зног тр жи шта, уз сма ње ње де ви зних ре зер ви и про бле ме у от пла ти спољ ног ду га. По ред то га, до шло би до успо ра ва ња 
и за у ста вља ња нео п ход ног ин ве сти ци о ног ци клу са за сно ва ног на зна чај ном при ли ву стра ног ка пи та ла због ни ске до ма ће штед ње и ин ве-
сти ци ја, пре све га при ват ног сек то ра. До шло би и до успо ра ва ња и за у ста вља ња струк тур них ре фор ми ко је ства ра ју сти му ла ти ван при вред-
ни ам би јент нео п хо дан за ре а ли за ци ју раз вој них ци ље ва, ус по ста вља ње ма кро е ко ном ске ста бил но сти и одр жив при вред ни раст. 

Ал тер на тив ни сце на рио ра ста у пе ри о ду 2014 –2016. го ди не
Има ју ћи у ви ду из ра же не уну тра шње ри зи ке оства ри ва ња ма кро е ко ном ске про јек ци је за 2014. го ди ну и на ред не две го ди не, ура ђен 

је ал тер на тив ни сце на рио са ни жим при вред ним ра стом у на ред ном сред њо роч ном пе ри о ду у од но су на при ка за ни основ ни сце на рио са 
уме ре ним при вред ним ра стом.

Ал тер на тив ни сце на рио по ла зи од кључ не прет по став ке да у на ред не три го ди не по сто ји ри зик од успо ре ни јег ра ста до ма ће тра-
жње, пре све га ин ве сти ци о не по тро шње као по кре та ча при вред не ак тив но сти, као и лич не по тро шње ста нов ни штва. То ме тре ба до да ти и 
уну тра шњи ри зик ве зан за од ла га ње и успо ра ва ње струк тур них ре фор ми пла ни ра них за на ред ни сред њо роч ни пе ри од услед че га би из-
о ста ли зна чај ни ефек ти спро во ђе ња ре фор ми на ста би ли за ци ју јав них фи нан си ја и убр за ње при вред ног ра ста. На при вред ну ак тив ност 
би не га тив но ути цао и екс тер ни ри зик ве зан за спо ри ји опо ра вак при вре де ЕУ 28 и зе ма ља у окру же њу ко ји би знат ни је сма њио из во зну 
тра жњу и ка пи тал не при ли ве као основ не по кре та че ра ста.

По ла зе ћи од на ве де них прет по став ки на ко ји ма је за сно ван ал тер на тив ни сце на рио про јек то ва на је про сеч на го ди шња сто па ре ал-
ног ра ста БДП у пе ри о ду 2014 –2016. го ди не од 0,7%, с тим што би сто па ра ста БДП у 2014. го ди ни би ла не га тив на   (-0,5%). На успо ре ну 
пу та њу опо рав ка срп ске при вре де ука зу је и ни ска ку му ла тив на сто па ре ал ног ра ста БДП од 2,0%. 

Пред ви ђе ни про сеч ни и ку му ла тив ни ре ал ни раст БДП за сно ван је на ре ал ном ра сту из во за ро бе и услу га по про сеч ној го ди шњој 
сто пи од 5,7% и на ре ал ном ра сту ин ве сти ци ја у фик сне фон до ве по про сеч ној го ди шњој сто пи од 3,0%. При то ме, лич на и др жав на по-
тро шња ре ал но би опа ле, док би глав ни до при нос ра сту БДП у на ред не три го ди не дао не то из воз (1,4 п п).

Ал тер на тив ни сце на рио



По ал тер на тив ном сце на ри ју, сви сек то ри при вре де у 2014. 
го ди ни не га тив но би до при но си ли БДП, осим сек то ра ин ду стри је 
(до при нос 0,1 п п). У 2015. и 2016. го ди ни ин ду стри ја и гра ђе ви-
нар ство би да ли по зи ти ван до при нос ра сту БДП од 0,4 п.п. и 0,9 
п.п, ре спек тив но, за хва љу ју ћи бла гом ра сту при вред не ак тив но сти 
ових сек то ра.

Про јек ци ја па да БДП у 2014. го ди ни и ни ских сто па ра ста у 
2015. и 2016. го ди ни за сно ва на је на прет по став ци успо ра ва ња ин-
ве сти ци о не по тро шње и ни жег при ли ва стра ног ка пи та ла, у од но-
су на основ ни сце на рио ра ста, што пред ста вља нај ве ћи ри зик и 
основ ног и ал тер на тив ног сце на ри ја.

Глав ни ри зик и основ ног и ал тер на тив ног сце на ри ја ра ста ве-
зан је и за спо ри ји раст уну тра шње тра жње од оче ки ва ног.

У струк ту ри упо тре бе БДП због ци ља ња ин ве сти ци ја и не то 
из во за као по кре та ча ра ста, не ма про сто ра за раст лич не по тро-
шње и по тро шње др жа ве. У окви ру фи нал не тра жње, за на ред не 
три го ди не пред ви ђен је пад лич не по тро шње и пад по тро шње др-
жа ве, што ће се не га тив но од ра зи ти на при вред ну ак тив ност и јав-
не при хо де.

Роб на раз ме на и плат ни би ланс зе мље у ал тер на тив ном сце-
на ри ју има ју не по вољ ни је пер фор ман се због ни жих сто па ре ал ног 
ра ста из во за ро бе и услу га (5,7% про сеч но го ди шње) и дру гих не-
по вољ них кре та ња у спољ ном сек то ру. Увоз би за бе ле жио ни ску 
про сеч ну сто пу ре ал ног ра ста од 2%, што би усло ви ло сма ње ње 
спољ но тр го вин ског и те ку ћег де фи ци та плат ног би лан са на кра ју 
2016. го ди не на -6,7% БДП и -3,0% БДП, ре спек тив но.

Одр жи вост спољ ног ду га и екс тер на ли квид ност пред ста вља-
ју нај ве ћи ри зик за одр жи вост и основ ног и ал тер на тив ног сце на-
ри ја раз во ја. Глав на ри зич на тач ка у фи нан си ра њу плат ног би лан-
са и пре о ста лих ин ве сти ци ја је сте ви со ка сто па сер ви си ра ња ду га 
у ал тер на тив ном сце на ри ју. Та ко ђе, про јек то ван је ни жи при лив 
не то ди рект них стра них ин ве сти ци ја не го у основ ном сце на ри ју, 
што ће не га тив но ути ца ти на фи нан си ра ње плат ног би лан са.

Оства ри ва ње ни жих сто па ре ал ног ра ста БДП пред ви ђе них 
ал тер на тив ним сце на ри јом усло ви ло би по ве ћа ње сто пе не за по-
сле но сти у 2014. го ди ни на 25,3%, а за тим би усле ди ло ње но бла го 
сма ње ње на 25,2% у 2015. го ди ни и на 24,5% у 2016. го ди ни. Про-
јек то ва но кре та ње при вред не ак тив но сти и ин ве сти ци ја у на ред не 
три го ди не, по ал тер на тив ном сце на ри ју, не да је мо гућ ност за по-
ве ћа ње за по сле но сти, по го то во у 2014. го ди ни, пр вен стве но због 
от пу шта ња ви шко ва за по сле них у про це су ре струк ту ри ра ња пред-
у зе ћа из порт фо ли ја Аген ци је за при ва ти за ци ју, као и ре струк ту-
ри ра ња јав них пред у зе ћа и ра ци о на ли за ци је бро ја за по сле них у 
сек то ру др жа ве.

Ин фла ци ја је у ал тер на тив ном сце на ри ју про јек то ва на на 4% 
го ди шње у на ред не три го ди не, има ју ћи у ви ду ни ску агре гат ну 
тра жњу, фи скал ну кон со ли да ци ју, ко ја де лу је дез ин фла тор но, ни-
же тро шков не при ти ске на це не хра не, бо љу кон тро лу кре та ња 
ре гу ли са них це на, ре ла тив ну ста бил ност де ви зног кур са и ни же 
уво зне це не.

II. ФИ СКАЛ НИ ОКВИР ЗА ПЕ РИ ОД  
ОД 2014. ДО 2016. ГО ДИ НЕ

1. Сред њо роч ни ци ље ви фи скал не по ли ти ке

Циљ фи скал не по ли ти ке у сред њем ро ку је успо ра ва ње ра ста 
ду га сек то ра др жа ве и ње го во ре ла тив но сма ње ње у ду гом ро ку, 
тј. спу шта ње уче шћа ду га у БДП на око 45%, у скла ду са оп штим 
фи скал ним пра ви лом.

Јав ни дуг сек то ра оп ште др жа ве је у прет ход них пар го ди-
на удво стру чен, та ко да се про це њу је да ће на кра ју 2013. го ди не 
из но си ти око 64,2% БДП. По ве ћа ње сто ка ду га у овој го ди ни по-
сле ди ца је ве ћег де фи ци та, али и по ве ћа ња из да тих га ран ци ја, у 
скла ду са ре ба лан сом бу џе та.

Да ље од ла га ње огра ни че ња ра ста ду га до во ди у пи та ње 
одр жи вост јав них фи нан си ја, од но сно мо гућ ност фи нан си ра ња 
рас хо да, по себ но за кон ских оба ве за као што су пла те, пен зи је 
и со ци јал на да ва ња из бу џе та ко ја из но се ви ше од 80% укуп не 
јав не по тро шње. По ве ћа ње де фи ци та по сле ди ца је дра стич но 
ни жих при хо да у од но су на при хо де пла ни ра не ини ци јал ним бу-
џе том, за чак 3,0% БДП, те би де фи цит био на ни воу про шло-
го ди шњег да ре ба лан сом бу џе та рас хо ди ни су сма ње ни за 1,0% 
БДП, у не то из но су. 

Ме ре фи скал не кон со ли да ци је из 2012. го ди не, на стра ни 
при хо да, ни су да ле оче ки ва не ре зул та те. И по ред зна чај ног по ве-
ћа ња по ре ских сто па (ПДВ, до бит), агре гат на тра жња је сма ње на 
као по сле ди ца па да ре ал них при ма ња ста нов ни штва (пла те, пен-
зи је, оста ли ви до ви со ци јал не по мо ћи), док је исто вре ме но до шло 
до ра ста си ве еко но ми је и не ле гал не тр го ви не (по себ но ре за ног 
ду ва на). Ста би ли за ци ја ду га у на ред ном пе ри о ду оства ри ће се 
кроз сма ње ње де фи ци та, стрикт ну кон тро лу из да ва ња но вих га-
ран ци ја и одо бра ва ња но вих про јект них зај мо ва за фи нан си ра ње 
круп них ин ве сти ци о них про је ка та у обла сти пут не, га сне и же ле-
знич ке ин фра струк ту ре, по љо при вре де, енер ге ти ке итд. Са дру-
ге стра не, при ва ти за ци о ни при хо ди од про да је и да ва ња у за куп 
др жав не имо ви не, као и по вољ ни кре ди ти би ће ис ко ри шће ни за 
пре вре ме ни от куп ску пљег ду га, ка ко би у на ред ном пе ри о ду би ли 
сма ње ни укуп ни тро шко ви сер ви си ра ња ду га (ка ма та и глав ни ца).

Сма ње ње де фи ци та ће се у нај ве ћој ме ри за сни ва ти на при ла-
го ђа ва њу на стра ни рас хо да. По ли ти ка рас хо да ће би ти усме ре на на 
по што ва ње по себ них фи скал них пра ви ла, ко ја се од но се на ин дек-
са ци ју пла та и пен зи ја, али и на да ље ре ла тив но сма ње ње те ку ћих 
рас хо да, на ро чи то рас хо да за суб вен ци је и бу џет ске кре ди те при-
вре ди, по осно ву оче ки ва ног за вр шет ка про це са ре струк ту ри ра ња 
и при ва ти за ци је др жав них и дру штве них пред у зе ћа. Сред њо роч ни 
фи скал ни оквир са пред ло же ним ме ра ма фи скал не кон со ли да ци је 
пред ви ђа зна чај но сма ње ње де фи ци та оп ште др жа ве на 2,3% БДП 
(3,2%, де фи цит са фи нан сиј ским тран сак ци ја ма) до 2016. го ди не, 
уз ста би ли за ци ју ни воа јав ног ду га (Та бе ла 17). Ово под ра зу ме ва 
ку му ла тив но при ла го ђа ва ње на де фи ци ту од 5,4% БДП са рас хо ди-
ма ко ји се при ка зу ју „ис под цр те”. Уко ли ко се по сма тра ни во кон-
со ли да ци је без фи нан сиј ских тран сак ци ја „ис под цр те” он да ку му-
ла тив но при ла го ђа ва ње де фи ци та из но си 4,6% БДП. Ку му ла тив но 
при ла го ђа ва ње је ра чу на то као раз ли ка у де фи ци ту 2014. без ме ра и 
про јек то ва ном де фи ци ту у 2016. го ди ни са ме ра ма.

Спро во ђе ње ан ти ци клич не фи скал не по ли ти ке, у сред њем 
ро ку, по што ва њем прин ци па фи скал не од го вор но сти и де фи ни са-
ног сред њо роч ног фи скал ног окви ра, до при не ће сма ње њу уче шћа 
ду га у БДП. У ду гом ро ку оче ку је се да ље сма ње ње ду га до ни воа 
од 45% БДП, у скла ду са Про гра мом за сма ње ње јав ног ду га. Ве за-
но за об у хват ду га, у де лу II овог по гла вља (Фи скал ни оквир за пе-
ри од од 2014. до 2016. го ди не), при че му дуг оп ште др жа ве не об у-
хва та део јав ног ду га по осно ву ре сти ту ци је ка ко би се омо гу ћи ло 
кон зи стент но по ре ђе ње са оп штим фи скал ним пра ви лом за дуг.

2. Фи скал ни оквир у пе ри о ду од 2014. до 2016. го ди не

2.1. Фи скал на кре та ња у 2012. го ди ни и из гле ди за 2013. го ди ну

Оства рен фи скал ни де фи цит сек то ра др жа ве у 2012. го ди ни 
био је не што ни жи у од но су на де фи цит утвр ђен ре ба лан сом бу-
џе та за 2012. го ди ну, али ипак ви ши од де фи ци та пла ни ра ног у 
но вем бру 2012. го ди не. Пре ко ра че ње де фи ци та за 17 млрд ди на ра 
у од но су на де фи цит пред ви ђен Фи скал ном стра те ги јом за 2013. 
го ди ну са про јек ци ја ма за 2014. и 2015. го ди ну из но вем бра ре-
зул тат је, пре све га, ма ње ре а ли за ци је јав них при хо да у од но су на 
план, али и ве ћег по вла че ња про јект них зај мо ва. У сле де ћој та бе-
ли, као и у це лом до ку мен ту, при хо ди и рас хо ди су при ка за ни по 
не то прин ци пу, од но сно и при хо ди и рас хо ди су ума ње ни за до-
при но се на те рет по сло дав ца ко је ис пла ћу ју ор га ни оп ште др жа ве, 
а при хо ду ју их ор га ни за ци је оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња. Реч 
је о истим из но си ма та ко да не ма ути ца ја на ре зул тат. Осим то га, 
све та бе ле у до ку мен ту не са др же при хо де и рас хо де ин ди рект них 
ко ри сни ка ре пу блич ког бу џе та.

Та бе ла 6. Пла ни ра ни и оства ре ни фи скал ни ре зул тат сек то ра  
др жа ве у 2012. го ди ни, у млрд РСД

2012
ребаланс

2012
фискална  
стратегија

2012 оства ре ње

Јав ни при хо ди 1 430,7 1 425,0 1 405,4
Јав ни рас хо ди 1 653,1 1 625,4 1 622,8
Фи скал ни ре зул тат -222,4 -200,4 -217,4
Фи скал ни ре зул тат (% БДП) -6,7 -6,1 -6,4
Ста ње ду га сек то ра др жа ве (% БДП) 65,0 65,0 61,0

 Из вор: МФИН



У то ку 2012. го ди не от пла ћен је јав ни дуг у из но су од 319,5 
млрд ди на ра, од че га се на от пла ту ду га до ма ћим кре ди то ри ма од-
но си ви ше од 84% и из вр ше на је на бав ка фи нан сиј ске имо ви не у 
из но су од 39,3 млрд ди на ра.

Та бе ла 7. От пла та јав ног ду га сек то ра др жа ве у 2012. го ди ни,  
у млрд РСД

2012
От пла та глав ни це до ма ћим кре ди то ри ма 269,5
От пла та глав ни це стра ним кре ди то ри ма 50,0
На бав ка фи нан сиј ске имо ви не 39,3
Укуп но 358,8

 Из вор: МФИН

За фи нан си ра ње де фи ци та, от пла ту јав ног ду га и на бав ку фи-
нан сиј ске имо ви не би ло је нео п ход но 576,2 млрд ди на ра. Од укуп-
но по треб них сред ста ва нај ве ћи део при ку пљен је еми то ва њем др-
жав них хар ти ја од вред но сти. 

Ста ње доц њи бу џет ских ко ри сни ка и Ор га ни за ци је оба ве-
зног со ци јал ног оси гу ра ња (у да љем тек сту: ООСО) по след њег 
да на де цем бра 2012. го ди не ма ње је у од но су на ста ње доц њи на 
дан 31.12.2011. го ди не за 9,8 млрд ди на ра.

Та бе ла 8. Доц ње у пла ћа њу бу џет ских ко ри сни ка и ООСО  
у 2011. и 2012. го ди ни, у млрд РСД

31  де цем бар 
2011  го ди не

31  де цем бар 
2012  го ди не

Ко ри сни ци бу џе та Ре пу бли ке и ЈП „Пу те ви Ср би је” 16,2 12,9
ООСО 22,0 15,5
Укуп но 38,2 28,4

 Из вор: МФИН

Јав ни при хо ди сек то ра др жа ве у 2012. го ди ни оства ри ли су 
но ми нал ни раст од 7,9% и ре ал ни раст од 0,1% у од но су на 2011. 
го ди ну. Те ку ћи при хо ди ра сли су но ми нал но 7,4%, док су ре ал но 
па ли 0,4%. По ре ски при хо ди оства ри ли су ре ал ни раст од 0,6%, 
док је ре ал ни пад не по ре ских при хо да из но сио 6,7%. 

Та бе ла 9. Оства ре ни при хо ди сек то ра др жа ве  
у 2011. и 2012. го ди ни

у млрд РСД у%
2011 2012 но ми нал ни 

раст / пад
ре ал ни 

раст / пад
ЈАВ НИ ПРИ ХО ДИ 1 302,5 1 405,4 7,9 0,1
Те ку ћи при хо ди 1 297,8 1 393,8 7,4 -0,4
 По ре ски при хо ди 1 130,9 1 225,9 8,4 0,6
По рез на до хо дак гра ђа на 150,8 165,3 9,6 1,6
По рез на до бит 37,8 54,8 44,9 34,4
По рез на до да ту вред ност 342,4 367,5 7,3 -0,5
Ак ци зе 170,9 181,1 5,9 -1,7
Ца ри не 37,8 35,8 -7,8 -14,5
Оста ли по ре ски при хо ди 43,5 42,6 -2,2 -9,2
До при но си 346,6 378,9 9,3 1,4
 Не по ре ски при хо ди 168,9 176,6 4,6 -6,7
До на ци је 2,6 2,9 11,3 3,2

 Из вор: МФИН

У окви ру те ку ћих при хо да све ка те го ри је по ре ских при хо да, 
из у зев по ре за на до бит, по ре за на до хо дак гра ђа на и до при но са ре-
ал но су ни же у од но су на 2011. го ди ну.

При хо ди по осно ву ПДВ ре ал но су ни жи за 0,5% у 2012. 
го ди ни, у од но су на прет ход ну го ди ну. У скло пу ме ра фи скал-
не кон со ли да ци је, ко је су би ле са став ни део ре ба лан са бу џе та за 
2012. го ди ну, оп шта сто па ПДВ је по ве ћа на са 18% на 20%. Бру то 
на пла та до ма ћег ПДВ но ми нал но је ве ћа у од но су на прет ход ну 
го ди ну за 10%, док је ре ал но 2% ве ћа, али је раст из во за (16,5% 
у РСД) и пре нос јед ног де ла оба ве за по осно ву по вра ћа ја с кра ја 
2011. го ди не у ја ну ар 2012. го ди не до вео до но ми нал ног и ре ал-
ног ра ста по вра ћа ја од 20%, од но сно 11,3%, ре спек тив но. ПДВ из 
уво за, са дру ге стра не, бе ле жи но ми нал ни раст од 10,6% и ре ал ни 
раст од 2,6%.

При хо ди по осно ву ак ци за оства ри ли су но ми нал ни раст и 
ре ал ни пад у по сма тра ном пе ри о ду. Ре ал ни ни во на пла ће них ак-
ци за ни жи је за 1,7%, у од но су на 2011. го ди ну. При хо ди од ак ци за 
на де ри ва те наф те но ми нал но су ви ши за 1,3%, док су ре ал но ни-
жи за 6,1%, што је, из ме ђу оста лог, по сле ди ца сма ње не по тро шње 
ак ци зних про из во да и суп сти ту ци је по тро шњом лож-уља, на ко-
је је, да би се спре чи ла да ља зло у по тре ба, уве де на ак ци за кра јем 
ма ја 2012. го ди не. При хо ди од ак ци за на ду ван ске пре ра ђе ви не 
су ре ал но ви ши за 2,5%, при че му су за бе ле жи ли но ми нал ни раст 
од 10,5%, а при хо ди од ак ци за на ал ко хол на пи ћа су ре ал но ни жи 
за 0,3%. При хо ди од оста лих ак ци за (ка фа и срод ни про из во ди) 
у 2012. го ди ни су ре ал но ви ши у од но су на прет ход ну го ди ну за 
9,6%. По раст при хо да од ак ци за на ду ван ске пре ра ђе ви не по сле-
ди ца је ефек та пре но са ве ћег де ла упла те у ја ну а ру 2012. го ди не, 
не го што је то био слу чај прет ход них го ди на. Та ко ђе, ве ћи из нос 
пла ће них ак ци за по ти че и од по ве ћа ња ак ци за у скло пу ме ра фи-
скал не кон со ли да ци је, јер су об ве зни ци на сто ја ли да пред у пре де 
пла ћа ње по но вим (ви шим) сто па ма, пре не го што оне сту пе на 
сна гу. Ак ци зе на нафт не де ри ва те су у ја ну а ру 2012. го ди не ин дек-
си ра не кре та њем це на у дру гој по ло ви ни 2011. го ди не (ка да је до-
шло до успо ра ва ња ин фла ци је), а за тим су сма ње не у ма ју, док су 
ак ци зе на ду ван ске пре ра ђе ви не про ме ње не у скла ду са из ме на ма 
За ко на о ак ци за ма. Но ва ак ци зна по ли ти ка и ви ше сто пе сту пи ле 
су на сна гу у ок то бру 2012. го ди не.

Ни во при хо да од ца ри на у 2012. го ди ни је по сле ди ца кре та-
ња уво за у по сма тра ном пе ри о ду, ње го ве струк ту ре, кре та ња кур са 
ди на ра, као и да ље при ме не Пре ла зног тр го вин ског спо ра зу ма са 
ЕУ. Но ми нал ни пад при хо да од ца ри на из но си 7,8%, док ре ал ни 
пад из но си 14,5%. У 2012. го ди ни у од но су на прет ход ну го ди ну 
увоз, из ра жен у ди на ри ма, је по рас тао за 15,2%.

Ни во оства ре них при хо да по осно ву по ре за на до хо дак но-
ми нал но је 9,6%, а ре ал но 1,6% ви ши у од но су на 2011. го ди ну. 
Ка ко нај ве ћи део при хо да од по ре за на до хо дак чи ни по рез на за-
ра де (око 76%), ње го во кре та ње до ми нант но ути че на оства ре ње 
укуп ног при хо да од по ре за на до хо дак гра ђа на. Раст но ми нал них 
за ра да у 2012. го ди ни, у од но су на 2011. го ди ну из но си 8,9%, док 
но ми нал ни раст при хо да од по ре за на за ра де из но си 8%, што је 
нај ве ћим де лом по сле ди ца ра ста не за по сле но сти. Оста ли об ли ци 
по ре за на до хо дак (при хо ди од са мо стал них де лат но сти, аутор-
ских и срод них пра ва, по рез на при ход од ка пи та ла, по рез на при-
хо де од не по крет но сти, го ди шњи по рез на до хо дак и др.) су оства-
ри ли но ми нал ни раст од 14,7% у по сма тра ном пе ри о ду. По раст 
ових при хо да је по сле ди ца, из ме ђу оста лог, и но вих ме ра по ре ске 
по ли ти ке (по ве ћа ње по ре ских сто па код по ре за на ди ви ден де и 
при хо де од ка ма та са 10% на 15%).

Сту па њем на сна гу из ме на За ко на о фи нан си ра њу ло кал не 
са мо у пра ве до ла зи и до про ме не у ди стри бу ци ји при хо да по осно-
ву по ре за на за ра де из ме ђу ре пу блич ког бу џе та и бу џе та ло кал них 
са мо у пра ва. До 1. ок то бра 2011. го ди не је при ход по осно ву овог 
по ре за де љен у од но су 60:40 у ко рист бу џе та Ре пу бли ке, а од тог 
да ту ма тај од нос је 80:20 у ко рист ло кал них са мо у пра ва. Ефе кат 
ове ме ре у 2012. го ди ни из но сио је око 45 млрд ди на ра, од но сно за 
то ли ко су би ли ни жи при хо ди ре пу блич ког бу џе та, а ви ши при хо-
ди бу џе та ло кал них са мо у пра ва.

Ре ал ни ни во при хо да од до при но са у 2012. го ди ни у од но су 
на 2011. го ди ну, ве ћи је за 1,4%. Но ми нал ни раст до при но са у по-
сма тра ном пе ри о ду из но си 9,3%. У 2012. го ди ни је пре ма од лу ци 
Вла де тран сфе ри са но 873 мил. ди на ра на име по ве зи ва ња рад ног 
ста жа рад ни ци ма ко ји ма у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду ни су 
упла ћи ва ни до при но си за пен зиј ско ин ва лид ско оси гу ра ње (у да-
љем тек сту: ПИО). То ком 2011. го ди не упо ре ди ви из нос тран сфе-
ра по овом осно ву из но сио је 12,3 млрд ди на ра. 

У 2012. го ди ни, у од но су на 2011. го ди ну но ми нал ни раст по-
ре за на до бит пред у зе ћа (ко ји чи ни при бли жно 84% укуп ног по-
ре за на до бит) из но си 50,1%, док је ре ал ни раст у истом пе ри о-
ду из но сио 39,2%. Раз лог ова квог ра ста је раст про фи та бил но сти 
при вре де у 2011. го ди ни у од но су на 2010. го ди ну, као и јед но крат-
на упла та до би ти оства ре не про да јом тр го вин ског лан ца Мак си. 
При хо ди од оста лих об ли ка по ре за на до бит бе ле же но ми нал ни 
раст од 21,2%, док је ре ал ни раст из но сио 12,4%.

Оста ли по ре ски при хо ди су оства ри ли но ми нал ни и ре ал ни 
пад у од но су на 2011, го ди ну, де лом и за хва љу ју ћи то ме што је у 
ја ну а ру 2011. го ди не би ла по след ња упла та по ре за на упо тре бу мо-
бил них те ле фо на, што је по ве ћа ло ба зу у од но су на 2012. го ди ну.



Не по ре ски при хо ди су ви ши но ми нал но за 4,6%, а ни жи ре-
ал но за 3% у од но су на прет ход ну го ди ну. Раст ових при хо да би 
био зна чај ни ји да у по след њем тро ме сеч ју ни су уки ну ти број ни 
па ра фи скал ни на ме ти ка ко би се сма њи ло оп те ре ће ње при вре де.

Раст јав не по тро шње у 2012. го ди ни ви ши је од про сеч не ин-
фла ци је у по сма тра ном пе ри о ду, те су рас хо ди ре ал но ви ши у од-
но су на 2011. го ди ну. Укуп ни рас хо ди сек то ра др жа ве ре ал но су 
ве ћи за 3% у од но су на 2011. го ди ну, док но ми нал ни раст из но си 
11,1%. Кре та ње рас хо да у по сма тра ном пе ри о ду би ло је по вољ но 
са ста но ви шта струк ту ре јав не по тро шње, има ју ћи у ви ду да је 
раст те ку ћих рас хо да ни жи од ра ста ка пи тал них рас хо да.

Та бе ла 10. Рас хо ди сек то ра др жа ве у 2011. и 2012. го ди ни
млрд РСД у%

2011 2012 но ми нал ни 
раст / пад

ре ал ни 
раст / пад

ЈАВ НИ РАС ХО ДИ 1 460,9 1 622,8 11,1 3,0
 Те ку ћи рас хо ди 1 324,7 1 479,9 11,7 3,6
Рас хо ди за за по сле не 342,5 374,7 9,4 1,5
Ку по ви на ро бе и услу га 216,3 235,7 8,9 1,1
От пла та ка ма та 44,8 68,2 52,2 41,2
Суб вен ци је 80,5 112,6 39,9 29,8
Со ци јал на по моћ и тран сфе ри 609,0 652,5 7,1 -0,6
од че га пен зи је 422,8 473,7 12,0 3,9
Оста ли те ку ћи рас хо ди 31,7 36,3 14,6 6,3
 Ка пи тал ни рас хо ди 111,1 126,3 13,7 5,4
 Не то бу џет ске по зај ми це 25,0 16,6 -33,7 -38,5

 Из вор: МФИН

Ре ал ни ни во ма се пла та у сек то ру др жа ве ви ши је за 1,5% у 
2012. го ди ни, док но ми нал ни раст из но си 9,4%. По је ди нач но но-
ми нал на кре та ња су сле де ћа: оства ре ни раст у бу џе ту Ре пу бли ке је 
10,9%, а код ло кал ног ни воа вла сти раст је из но сио 15,7%, што је 
по сле ди ца Вла ди не уред бе ко јом су по ве ћа ни ко е фи ци јен ти пла та 
за по сле них у ло кал ним са мо у пра ва ма од по чет ка го ди не. Раст рас-
хо да за за по сле не ре зул тат је ре дов не ин дек са ци је по је ди нач них 
за ра да то ком го ди не и кре та ња за по сле но сти у сек то ру др жа ве. 
Април ска ин дек са ци ја за ра да од 3,5% је об ра чу на та на осно ву кре-
та ња ин фла ци је у по след њем квар та лу 2011. го ди не и оства ре ног 
ре ал ног ра ста БДП у 2011. го ди ни, док је ускла ђи ва ње у но вем бру 
из но си ло 2%, у скло пу ме ра фи скал не кон со ли да ци је.

Ре ал ни раст рас хо да по осно ву ку по ви не ро бе и услу га у по-
сма тра ном пе ри о ду из но сио је 1,1%, у од но су на прет ход ну го ди-
ну. Но ми нал ни раст је из но сио 8,9%. Нај ве ћи раст ових рас хо да 
оства рен је на ло кал ном и ре пу блич ком ни воу и код Ре пу блич ког 
фон да за здрав стве но оси гу ра ње (у да љем тек сту: РФ ЗО). 

Сред ства утро ше на за от пла ту ка ма та су ре ал но 41,2% ви ша 
у од но су на прет ход ну го ди ну. Кре та ње ових рас хо да усло вље но је 

пла ном от пла те глав ни це и ка ма те на дуг. Ова ка те го ри ја рас хо да 
има зна ча јан раст сва ке го ди не с об зи ром на бр зи раст јав ног ду га 
и по тре бу за фи нан си ра њем ин фра струк тур них про је ка та кре ди-
ти ма ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. У скла ду са тим, 
нај ве ћи раст за бе ле жен је на ни воу Ре пу бли ке, по осно ву от пла те 
ка ма та на стра ни дуг.

Суб вен ци је ис пла ће не у 2012. го ди ни ре ал но су ви ше у од-
но су на 2011. го ди ну за 29,8%. Нај зна чај ни ји раст суб вен ци ја је 
оства рен на ни воу бу џе та Ре пу бли ке, где но ми нал ни и ре ал ни раст 
из но си 41,1% и 30,9%, ре спек тив но, што је, нај ве ћим де лом, по-
сле ди ца ис пла те суб вен ци ја при ват ним пред у зе ћи ма (где зна ча јан 
део чи не оба ве зе Ре пу бли ке ве за не за ФИ АТ) и по љо при вред них 
суб вен ци ја. На ло кал ном ни воу но ми нал ни и ре ал ни раст из но си 
28,2% и 18,9%, ре спек тив но, а по сле ди ца је ве ћег оби ма сред ста ва 
ко је ло кал не са мо у пра ве има ју на рас по ла га њу с об зи ром на ве ћи 
при ход по осно ву по ре за на за ра де.

Ре ал ни ни во тран сфе ра ста нов ни штву ни жи је у 2012. го ди-
ни за 0,6%, у од но су на прет ход ну го ди ну. У 2012. го ди ни ма са 
пен зи ја је за бе ле жи ла ре ал ни и но ми нал ни раст од 3,9% и 12%, 
ре спек тив но, у од но су на 2011. го ди ну, што је нај ве ћим де лом по-
сле ди ца ис пла та вој них пен зи ја ко је се од 2012. го ди не ис пла ћу ју 
из је дин стве ног ПИО фон да. Но ми нал ни пад бе ле же на кна де не за-
по сле ним ли ци ма (-21,6%), док на кна де за бо ло ва ња бе ле же раст 
од 12,2%. Код ка те го ри је оста ли тран сфе ри ста нов ни штву и раз ли-
чи тих об ли ка со ци јал не по мо ћи ко ја се ис пла ћу је са по кра јин ског 
и ло кал ног ни воа вла сти1 при су тан је но ми нал ни пад од 2,7%.

Ка пи тал ни рас хо ди у 2012. го ди ни су ре ал но ви ши за 5,4%, у 
од но су на 2011. го ди ну, с об зи ром на ве ће по вла че ње про јект них 
зај мо ва, пре све га зај ма за ко ри дор XI, ко ји је уго во рен са Азер-
беј џа ном.

Не то бу џет ске по зај ми це бе ле же но ми нал ни и ре ал ни пад 
од 33,7% и 38,5% ре спек тив но, у од но су на прет ход ну го ди ну. У 
окви ру ове ка те го ри је на ла зе се и по је ди ни об ли ци фи скал них 
под сти ца ја при вре ди и ста нов ни штву.

Јав не фи нан си је у зе мља ма ЕУ у 2012. и 2013. го ди ни

Еко ном ска и фи нан сиј ска кри за је до ве ла до зна чај ног на ру-
ша ва ња фи скал них по зи ци ја у го то во свим зе мља ма ЕУ. Фи скал на 
по ли ти ка је дис кре ци о ним ме ра ма (сти му ла тив не ме ре за опо ра-
вак при вре де) и де ло ва њем ауто мат ских ста би ли за то ра од и гра ла 
кључ ну уло гу у ста би ли зо ва њу ЕУ еко но ми ја. С дру ге стра не, вра-
ћа ње јав них фи нан си ја, де фи ци та и ду га у одр жи ве окви ре је иза-
зов за зе мље ЕУ у сред њем и ду гом ро ку.

 – – – – – – – – –
1 У оста ле тран сфе ре ста нов ни штву спа да ју ис пла те ор га ни за ци ја оба ве зног со ци-

јал ног оси гу ра ња за раз ли чи те на ме не: ту ђа не га и по моћ, по греб ни тро шко ви, 
ме ди цин ска по ма га ла и др  



Гра фи кон 9. Де фи цит и дуг у Ср би ји, Хр ват ској и зе мља ма ЕУ у 2012. го ди ни, у % БДП

Ре це си о не тен ден ци је, за по че те кра јем 2011. го ди не, на ста вље не су и у 2012. го ди ни ка да је ве ћи на зе ма ља ЕУ бе ле жи ла не га тив не 
сто пе ра ста или стаг на ци ју при вред не ак тив но сти. Де фи цит у зе мља ма ЕУ (ЕУ 27) у 2012. го ди ни из но сио је 4,0% БДП, што је у скла-
ду са ра ни је про јек то ва ним де фи ци том за 2012 го ди ну2. На осно ву ме ра фи скал не кон со ли да ци је, за јед но са оче ки ва ним по сте пе ним 
еко ном ским опо рав ком (ма да ће не ке од зе ма ља има ти не га ти ван при вред ни раст и у 2013. го ди ни) оче ку је се да љи пад де фи ци та то ком 
2013. и 2014. го ди не, на ни во од 3,4% и 3,2% БДП, ре спек тив но.3

Гра фи кон 10. Де фи цит у зе мља ма ЕУ и Ср би ји у 2013. го ди ни

 – – – – – – – – –
2 Euro pean Eco no mic Fo re cast, Autumn 2012
3 Euro pean Eco no mic Fo re cast, Spring 2013



Рас ту ће по тре бе за фи нан си ра њем де фи ци та до ве ле су до 
по ве ћа ња уче шћа ду га у БДП у го то во свим зе мља ма ЕУ. Уче шће 
ду га у БДП (ЕУ 27) у 2012. го ди ни из но си ло је 86,9%. Про јек ци је 
за на ред ни пе ри од ука зу ју на да љи раст од но са ду га и БДП и то 
89,8% у 2013. го ди ни и 90,6% у 2014. го ди ни4. Ова ко ви сок од-
нос ду га у БДП ука зу је на нео п ход ност по врат ка јав них фи нан си ја 
на одр жив ни во, исто вре ме но де лу ју ћи и као пре пре ка евен ту ал но 
бр жем ра сту.

Фи скал на кре та ња у Ср би ји у 2013. го ди ни

Фи скал ни де фи цит сек то ра др жа ве у дру гом квар та лу 2013. 
го ди не из но сио је 44,2 млрд ди на ра, док је од ја ну а ра до ав гу ста 
те ку ће го ди не из но сио 113,7 млрд ди на ра. У пе ри о ду ја ну ар –ав-
густ 2013. го ди не при хо ди сек то ра др жа ве оства ри ли су но ми нал-
ни раст од 5,9% и ре ал ни пад од 4,1% у од но су на исти пе ри од 
прет ход не го ди не. Рас хо ди су за бе ле жи ли но ми нал ни раст од 4,0% 
и ре ал ни пад од 5,8%. 

Та бе ла 11. При хо ди, рас хо ди и фи скал ни ре зул тат сек то ра др жа ве 
у 2013. го ди ни

у млрд РСД Q2
2012

Q2 
2013

ја ну ар –ав густ 
2012

ја ну ар –ав густ 
2013

При хо ди 339,7 362,4 896,7 949,9
Рас хо ди 396,7 406,6 1 022,4 1 063,6
Фи скал ни ре зул тат -57,0 -44,2 -125,7 -113,7

 Из вор: МФИН

При хо ди сек то ра др жа ве у пе ри о ду ја ну ар –ав густ 2013. го ди-
не но ми нал но ра сту спо ри је од про сеч не ин фла ци је. Ре ал ни пад 
су за бе ле жи ли и по ре ски и не по ре ски при хо ди у од но су на исти 
пе ри од прет ход не го ди не. У окви ру по ре ских при хо да но ми нал-
ни раст бе ле же ак ци зе и ПДВ, док при хо ди од ца ри на на ста вља ју 
пад иза зван сма ње њем ца рин ских сто па у скла ду са спро во ђе њем 
Пре ла зног тр го вин ског спо ра зу ма са ЕУ и оста лих тр го вин ских 
спо ра зу ма.

При хо ди по осно ву ПДВ ре ал но су ни жи за 0,2% у пе ри о ду 
ја ну ар−ав густ 2013. го ди не, у од но су на ја ну ар−ав густ 2012. го ди-
не. Но ми нал ни раст из но си 10,1%. Не то до ма ћи ПДВ је но ми нал-
но 19,2%, а ре ал но 8% ви ши, у од но су на исти пе ри од прет ход не 
го ди не. Бру то на пла та до ма ћег ПДВ ре ал но је ни жа за 1,8%, а но-
ми нал но 8,4% ви ша, у од но су на исти пе ри од прет ход не го ди не. 
ПДВ из уво за, са дру ге стра не, бе ле жи но ми нал ни раст од 6,1%, 
а ре ал ни пад од 3,9%. По вра ћај ПДВ је оства рио но ми нал ни пад 
од 1,6% и ре ал ни пад од 10,8%. Ов де тре ба ис та ћи да је у ја ну а ру 
2012. го ди не из вр шен по вра ћај ПДВ из де цем бра 2011. го ди не у 
из но су од 4,3 млрд ди на ра. У пе ри о ду ја ну ар−ав густ 2013. го ди не 
у од но су на исти пе ри од прет ход не го ди не за бе ле жен је раст из во-
за од 24,5%, из ра же но у ди на ри ма. Из ме на ма За ко на о по ре зу на 
до да ту вред ност од 1. ја ну а ра ове го ди не на сна зи су но ви про пи-
си, као што су пре ла зак об ве зни ка ко ји има ју про мет од 20 до 50 
мил. ди на ра ме сеч но из ме сеч них у тро ме сеч не об ве зни ке и пла-
ћа ње ПДВ по ре а ли за ци ји. 

При хо ди од ца ри на у пе ри о ду ја ну ар –ав густ 2013. го ди не 
оства ри ли су ре ал ни пад од 18,3%. Ови при хо ди пра те ди на ми ку 
уво за, али је њи хов ни во под ути ца јем ефе ка та Пре ла зног тр го вин-
ског спо ра зу ма са ЕУ и спо ра зу ма са Тур ском, др жа ва ма EF TA и 
CEF TA (2006. го ди не до дат на ли бе ра ли за ци ја уво за за по љо при-
вред не про из во де). Та ко ђе, на пад при хо да од ца ри на у ма њој ме ри 
су ути ца ле и крат ко роч не ме ре ца рин ске по ли ти ке ко је се од но се 
 – – – – – – – – –
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на одо бра ва ње ца рин ских олак ши ца на увоз си ро ви на, по лу про-
и зво да и опре ме, ко је су на сна зи и у 2013. го ди ни. С об зи ром на 
по ве ћа ње бро ја про из во да са сни же ним ца рин ским сто па ма, као и 
на сма њи ва ње са мих ца рин ских сто па, ло ги чан је пад при хо да по 
осно ву ца ри на, те је и по ред оства ре ног но ми нал ног ра ста уво за 
од 3,2% (из ра же но у ди на ри ма), до шло до но ми нал ног па да при хо-
да од ца ри на за 9,8%.

При хо ди по осно ву ак ци за оства ри ли су но ми нал ни раст и 
ре ал ни пад у по сма тра ном пе ри о ду. Ре ал ни ни во на пла ће них ак-
ци за ни жи је за 0,1%, у од но су на 2012. го ди ну. При хо ди од ак ци за 
на де ри ва те наф те но ми нал но су ви ши за 17,7%, док су ре ал но ви-
ши за 6,6%. При хо ди од ак ци за на ду ван ске пре ра ђе ви не су ре ал но 
ни жи за 2,1%, при че му су за бе ле жи ли но ми нал ни раст од 8,1%, 
а при хо ди од ак ци за на ал ко хол на пи ћа су ре ал но ни жи за 11,6%. 
При хо ди од оста лих ак ци за (ка фа и срод ни про из во ди) у пе ри о ду 
ја ну а ру  – ав густ 2013. го ди не ре ал но су ни жи у од но су на исти 
пе ри од прет ход не го ди не за 19,3%, с об зи ром да је у ја ну а ру про-
шле го ди не упла ћен део ак ци за из де цем бра 2011. го ди не. Од ове 
го ди не је по че ла и при ме на но вих од ре да ба За ко на о ак ци за ма, ко-
ји ма је уве ден по вра ћај (ре фак ци ја) ак ци за на ко ри шће ње нафт них 
де ри ва та за по тре бе ин ду стри је и тран спор та и у свр ху гре ја ња. 

У окви ру ди рект них по ре за, сла би ји при ход по осно ву по ре за 
на до бит пред у зе ћа ре зул тат је сма ње не про фи та бил но сти при вре-
де у 2012. го ди ни, као и ефек та ве ће ба зе због упла те до би ти тр го-
вин ског лан ца Мак си, те је за бе ле жен но ми нал ни и ре ал ни пад од 
3,5% и 12,6%, ре спек тив но. При хо ди од оста лих об ли ка по ре за на 
до бит бе ле же но ми нал ни раст од 5,6% и ре ал ни пад од 4,3%.

Ни во оства ре них при хо да по осно ву по ре за на до хо дак но-
ми нал но је 1,8% ни жи, а ре ал но 11,1% ни жи, у од но су на пе ри од 
ја ну ар−ав густ 2012. го ди не. Ка ко нај ве ћи део при хо да од по ре за 
на до хо дак чи ни по рез на за ра де (око 76%), ње го во кре та ње до ми-
нант но ути че на оства ре ње укуп ног при хо да од по ре за на до хо дак 
гра ђа на. На ни же оства ре ње при хо да по осно ву по ре за на за ра де 
нај ви ше су ути ца ле из ме не по ре ских за ко на усво је не кра јем ма ја 
ме се ца ко ји ма је, из ме ђу оста лог, нео по ре зи ви део (цен зус) по диг-
нут на 11.000,0 ди на ра, а сто па по ре за на за ра де сма ње на са 12% 
на 10%. Оста ли об ли ци по ре за на до хо дак (при хо ди од са мо стал-
них де лат но сти, аутор ских и срод них пра ва, по рез на при ход од 
ка пи та ла, на при хо де од не по крет но сти, го ди шњи по рез на до хо-
дак и др.) су оства ри ли но ми нал ни раст од 4,6% у по сма тра ном 
пе ри о ду. По раст ових при хо да је де ли мич но по сле ди ца и но вих 
ме ра по ре ске по ли ти ке (по ве ћа ње по ре ских сто па код по ре за на 
ди ви ден де и при хо де од ка ма та са 10% на 15%).

До при но си су оства ри ли но ми нал ни раст од 8,5% и ре а лан 
пад од 1,7%. Из ме на ма и до пу на ма За ко на о до при но си ма, ко је су 
сту пи ле на сна гу кра јем ма ја ме се ца, по ве ћа на је сто па до при но са 
за ПИО са 22% на 24%, што је нај ви ше ути ца ло на кре та ње до при-
но са. По ред то га, зна чај ни фак то ри ко ји ути чу на ове при хо де су 
кре та ње за ра да и за по сле ност.

Оста ли по ре ски при хо ди ре ал но су ни жи 11,7% у пе ри о ду ја-
ну ар−ав густ 2013. го ди не, у од но су на исти пе ри од прет ход не го-
ди не. При ход од по ре за на имо ви ну, ко ји је нај ве ћа став ка у овој 
ка те го ри ји по ре ских при хо да, ре ал но је ви ши за 2%, док је но ми-
нал но за бе ле жен раст од 12,6%, у од но су на ја ну ар−ав густ 2012. 
го ди не, нај ви ше за хва љу ју ћи ра сту у пр вом квар та лу због ро ко ва 
за ула зак у си стем услов не по ре ске ам не сти је. Оста ли по ре зи (по-
рез на упо тре бу мо тор них во зи ла, по рез на ре ги стро ва но оруж је 
и др.) бе ле же но ми нал ни пад од 10,6% и ре ал ни пад од 19,1% у 
од но су на ја ну ар−ав густ 2012. го ди не, што је по сле ди ца уки да ња 
број них ло кал них по ре за.



Гра фи кон 11. Кре та ње нај ва жни јих по ре ских при хо да у пе ри о ду ја ну ар –ав густ

У пр вих осам ме се ци 2013. го ди не јав на по тро шња ре ал но је ма ња за 5,8%. Све ка те го ри је рас хо да бе ле же ре ал ни пад, осим рас хо-
да за ка ма те, у од но су на исти пе ри од прет ход не го ди не. У струк ту ри др жав не по тро шње у пе ри о ду ја ну ар –ав густ 2013. го ди не из да ци 
за пла те и пен зи је уче ству ју са укуп но 54,8%, док ка пи тал ни рас хо ди, суб вен ци је и бу џет ске по зај ми це уче ству ју са 11,7%. Нај ве ћи раст 
уче шћа је код рас хо да за ка ма те, док је за бе ле жен и по раст уче шћа код со ци јал них тран сфе ра и оста лих тран сфе ра до ма ћин стви ма.

Рас хо ди за за по сле не у пе ри о ду ја ну ар−ав густ 2013. го ди не бе ле же ре а лан пад од 4,3%. Но ми нал ни раст из но си 5,6%. Раст рас хо да 
за за по сле не ре зул тат је ре дов не ин дек са ци је по је ди нач них за ра да то ком го ди не и кре та ња за по сле но сти у сек то ру др жа ве. Април ска ин-
дек са ци ја је из но си ла 2%.

Ре ал ни пад рас хо да по осно ву ку по ви не ро бе и услу га у по сма тра ном пе ри о ду из но сио је 9,7%, у од но су на прет ход ну го ди ну. Но-
ми нал ни пад је из но сио 0,3%. Нај ве ћи пад ових рас хо да оства рен је на ни воу Ре пу бли ке, код ЈП „Пу те ви Ср би је” и код ло кал не са мо у-
пра ве, што је по сле ди ца но вог За ко на о јав ним на бав ка ма и про це ду ра ко је он ре гу ли ше. 

Со ци јал на по моћ и дру ги тран сфе ри ста нов ни штву су јед на од нај ве ћих ка те го ри ја рас хо да ко ја об у хва та раз ли чи те об ли ке тран-
сфе ра ста нов ни штву, укљу чу ју ћи и пен зи је. Ре ал ни ни во тран сфе ра ста нов ни штву ни жи је у пе ри о ду ја ну ар−ав густ 2013. го ди не за 
3,4%, у од но су на прет ход ну го ди ну. У том пе ри о ду, ма са пен зи ја је за бе ле жи ла но ми нал ни раст од 5,8% и ре ал ни пад од 4,1%. Но ми-
нал ни раст бе ле же на кна де не за по сле ним ли ци ма (15,7%), с об зи ром да је ис пла ће на за о ста ла на кна да из 2012. го ди не, док на кна де за 
бо ло ва ња бе ле же пад од 3%. Код ка те го ри је оста ли тран сфе ри ста нов ни штву и раз ли чи тих об ли ка со ци јал не по мо ћи ко ја се ис пла ћу је са 
по кра јин ског и ло кал ног ни воа вла сти5 при су тан је но ми нал ни раст од 9%.

Гра фи кон 12. Кре та ње нај ва жни јих ка те го ри ја рас хо да у пе ри о ду ја ну ар –ав густ
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Рас хо ди за суб вен ци је, ка пи тал ни рас хо ди и бу џет ске по зај-
ми це бе ле же но ми нал ни и ре ал ни пад. Суб вен ци је бе ле же ре а лан 
пад од 2,7% у овој го ди ни у од но су на прет ход ну. Ди на ми ка ис пла-
те по љо при вред них суб вен ци ја у овој го ди ни се зна чај но раз ли ку-
је у од но су на прет ход ну. У овој го ди ни из бу џе та Ре пу бли ке је ис-
пла ћен зна ча јан из нос по љо при вред них суб вен ци ја тек у ав гу сту, 
док је про шле го ди не ис пла ћен зна ча јан из нос суб вен ци ја по љо-
при вре ди већ то ком ја ну а ра, пре ма та да ва же ћем про гра му Вла де. 
Та ко ђе, у по сма тра ном пе ри о ду ове го ди не у од но су на про шлу 
ма ње је из дво је но и за суб вен ци је при ват ним пред у зе ћи ма и за ЈП 
„Пу те ви Ср би је”. 

Ка ма те по ста ју све зна чај ни ја став ка у рас хо ди ма др жа ве, с 
об зи ром на ве ће по тре бе за за ду жи ва њем и због зна чај них ка пи-
тал них ин ве сти ци ја ко је се фи нан си ра ју сред стви ма зај мо ва од ме-
ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. У од но су на исти пе ри од 
2012. го ди не ис пла та ка ма та је ви ша 50,9% но ми нал но, а 36,7% 
ре ал но. Нај ве ћи раст оства рен је на ни воу Ре пу бли ке по осно ву 
ка ма та на до ма ћи дуг.

Ка пи тал ни рас хо ди у пе ри о ду ја ну а ру−ав гу сту 2013. го ди не 
су ре ал но ни жи за 36,9%, у од но су на исти пе ри од 2012. го ди не. 
Нај ве ћи пад је за бе ле жен на ре пу блич ком и ло кал ном ни воу, због 
но вог За ко на о јав ним на бав ка ма, као и код ЈП „Пу те ви Ср би је”, 
као по сле ди ца ма њег по вла че ња сред ста ва из про јект них зај мо ва.

Та бе ла 12. При хо ди и рас хо ди сек то ра др жа ве у пе ри о ду  
ја ну ар –ав густ 2013. го ди не, у млрд РСД

Q1 - 2013 Q2 - 2013 ја ну ар –ав густ 2013
ЈАВ НИ ПРИ ХО ДИ 330,0 362,4 949,9
Те ку ћи при хо ди 326,8 360,8 943,9
 По ре ски при хо ди 296,4 321,8 844,5
По рез на до хо дак гра ђа на 38,2 39,8 102,8
По рез на до бит 18,4 11,0 40,0
По рез на до да ту вред ност 87,4 98,7 257,7
Ак ци зе 42,5 53,7 128,5
Ца ри не 7,3 7,9 20,5
Оста ли по ре ски при хо ди 9,3 10,9 28,9
До при но си 93,4 99,7 266,2
 Не по ре ски при хо ди 32,8 40,1 103,2
 До на ци је 0,8 0,6 2,2
ЈАВ НИ РАС ХО ДИ 366,7 406,6 1 063,6
Те ку ћи рас хо ди 350,5 385,4 1 004,0
Рас хо ди за за по сле не 93,8 98,1 254,8
Ку по ви на ро бе и услу га 49,6 55,3 149,7
От пла та ка ма та 18,9 27,5 59,7
Суб вен ци је 19,0 22,0 64,6
Со ци јал на по моћ и тран сфе ри 162,4 173,0 452,4
од че га пен зи је 119,9 124,5 328,1
Оста ли те ку ћи рас хо ди 6,7 9,5 22,7
Ка пи тал ни рас хо ди 13,2 17,3 48,9
Не то бу џет ске по зај ми це 3,1 3,9 10,7

 Из вор: МФИН

Та бе ла 13. Ме ђу го ди шње ре ал не сто пе ра ста при хо да и рас хо да 
сек то ра др жа ве у пе ри о ду ја ну ар –ав густ 2013. го ди не, у %

Q1 - 2013 Q2 - 2013 ја ну ар –ав густ 2013
ЈАВ НИ ПРИ ХО ДИ -5,8 -3,4 -4,1
Те ку ћи при хо ди -6,5 -3,2 -4,3
 По ре ски при хо ди -4,3 -2,2 -3,6
По рез на до хо дак гра ђа на -5,0 -12,5 -17,1
По рез на до бит -28,2 -8,1 -11,5
По рез на до да ту вред ност -2,2 -0,8 -0,2
Ак ци зе 9,4 19,9 -0,1
Ца ри не -15,3 -20,6  -18,3
Оста ли по ре ски при хо ди -14,3 -15,8  -11,7
До при но си -3,1 -4,5 -1,7
Не по ре ски при хо ди -18,9 -11,2  -8,0
До на ци је 178,0 -31,9 47,6
ЈАВ НИ РАС ХО ДИ -11,0 -7,2 -5,8
Те ку ћи рас хо ди -7,4 -5,3 -3,3

Q1 - 2013 Q2 - 2013 ја ну ар –ав густ 2013
Рас хо ди за за по сле не -2,2 -5,8 -4,3
Ку по ви на ро бе и услу га -13,5 -20,4 -9,7
От пла та ка ма та 9,7 86,0 36,7
Суб вен ци је -24,7 -20,7 -2,7
Со ци јал на по моћ и тран сфе ри -6,5 -2,7 -3,4
од че га пен зи је -4,9 -4,3 -4,1
Оста ли те ку ћи рас хо ди -24,2 -26,6 -18,6
Ка пи тал ни рас хо ди -53,6 -30,3 -36,9
Не то бу џет ске по зај ми це -41,9 -37,7  -16,8

 Из вор: МФИН

Ста ње доц њи бу џет ских ко ри сни ка и ООСО по след њег да на 
ју на 2013. го ди не бо ље је у од но су на ста ње доц њи по след њег да-
на мар та 2013. го ди не за 2,9 млрд ди на ра. Ко ри сни ци бу џе та и ЈП 
„Пу те ви Ср би је” сма њи ли су доц ње у пла ћа њу за 1,4 млрд ди на ра, 
а ор га ни за ци је оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња за 1,5 млрд ди на-
ра. У од но су на крај 2012. го ди не доц ње су сма ње не за укуп но 4,5 
млрд ди на ра.

Та бе ла 14. Доц ње у пла ћа њу бу џет ских ко ри сни ка и ООСО,  
млрд РСД

31  де цем бар  
2012  го ди не

31  март  
2013  го ди не

30  јун  
2013  го ди не

Ко ри сни ци бу џе та Ре пу бли ке  
и ЈП „Пу те ви Ср би је”

12,9 15,9 14,5

ООСО 15,5 10,9 9,4
Укуп но 28,4 26,8 23,9

 Из вор: МФИН

Оче ки ва на фи скал на кре та ња у Ср би ји до кра ја 2013. го ди не

Ме ре фи скал не кон со ли да ци је ко је су сту пи ле на сна гу у 
ок то бру 2012. го ди не ни су да ле оче ки ва ни ре зул тат, те је у 2013. 
го ди ни на пла та при хо да би ла ни жа од оче ки ва не. То се, пре све-
га од но си на ак ци зе на ду ван ске пре ра ђе ви не, ПДВ и не по ре ске 
при хо де. Све ово је ука зи ва ло на мо гу ћи под ба чај при хо да и то ком 
2013. го ди не, што се и до го ди ло, с об зи ром да при хо ди из прет ход-
не го ди не пред ста вља ју ба зу за про јек ци ју при хо да у те ку ћој го ди-
ни. Осим ПДВ и ак ци за на ду ван ске пре ра ђе ви не зна ча јан под ба-
чај еви ден ти ран је код по ре за на до бит и не по ре ских при хо да. С 
об зи ром на нео др жи вост ова кве фи скал не по зи ци је нео п ход но је 
би ло до не ти ме ре ко ји ма ће се из вр ши ти зна чај но при ла го ђа ва ње 
и на рас ход ној стра ни, што је им пле мен ти ра но у ре ба лан су бу џе та 
за ову го ди ну.

У на ред ној та бе ли при ка за на је ак ту ел на про јек ци ја при хо да, 
рас хо да и фи скал ног де фи ци та, по ла зе ћи од усво је ног ре ба лан са 
бу џе та (без ин ди рект них ко ри сни ка бу џе та). Пр ва ко ло на пред ста-
вља ини ци јал ни план при хо да, рас хо да и де фи ци та на осно ву За-
ко на о бу џе ту за 2013. го ди ну и усво је не Фи скал не стра те ги је за 
2013. го ди ну са про јек ци ја ма за 2014. и 2015. го ди ну. 

Та бе ла 15. План и ак ту ел на про це на при хо да и рас хо да сек то ра 
др жа ве у 2013. го ди ни, у млрд РСД

 2013 бу џет 2013 ре ба ланс 2013 ак ту ел на 
про це на

ЈАВ НИ ПРИ ХО ДИ 1 620,9 1 512,0 1 479,1
Те ку ћи при хо ди 1 618,9 1 509,6 1 476,7
 По ре ски при хо ди 1 432,0 1 342,2 1 311,1
По рез на до хо дак гра ђа на 188,6 163,1 158,4
По рез на до бит 79,1 54,2 59,0
По рез на до да ту вред ност 434,3 404,3 390,2
Ак ци зе 233,3 217,3 210,5
Ца ри не 35,6 34,6 31,9
Оста ли по ре ски при хо ди 45,8 39,8 42,8
До при но си 415,5 429,0 418,3
Не по ре ски при хо ди 186,9 167,4 165,6
До на ци је 2,0 2,4 2,4
ЈАВ НИ РАС ХО ДИ 1 753,2 1 710,8 1 688,9
Те ку ћи рас хо ди 1 610,2 1 587,1 1 566,5



 2013 бу џет 2013 ре ба ланс 2013 ак ту ел на 
про це на

 Рас хо ди за за по сле не 406,3 403,6 401,3
 Ку по ви на ро бе и услу га 261,6 250,1 243,2
 От пла та ка ма та 95,7 97,3 97,3
 Суб вен ци је 119,1 110,8 102,7
 Со ци јал на по моћ и тран сфе ри 692,4 690,4 687,0
од че га пен зи је 500,7 499,5 497,9
 Оста ли те ку ћи рас хо ди 35,2 34,9 35,0
Ка пи тал ни рас хо ди 131,7 110,8 109,3
Не то бу џет ске по зај ми це 11,3 13,0 13,1
Ре зул тат -132,3 -198,9 -209,8
Ре зул тат у % БДП -3,6 -5,3 -5,6

 Из вор: МФИН

Пре ма ак ту ел ној про це ни кон со ли до ва ни де фи цит ће би ти 
ве ћи за око 2% БДП од де фи ци та ко ји је пр во бит но пла ни ран за 
2013. го ди ну, а основ ни раз лог је зна чај но ма ње оства ре ње при хо-
да од оче ки ва ног. И по ред ре ла тив но по вољ них ма кро е ко ном ских 
кре та ња, раз ло зи за под ба чај при хо да бу џе та су ви ше стру ки и раз-
ли чи ти по свом ка рак те ру и де ло ва њу:

 – сна жан пад ре ал них при ма ња и ку пов не мо ћи ста нов ни-
штва кра јем 2012. го ди не и по чет ком 2013. го ди не;

 – раст ак тив но сти на си вом тр жи шту;
 – пад ре ал ног про ме та у тр го ви ни на ма ло као по сле ди ца пр-

ва два фак то ра;
 – пад про фи та бил но сти при вре де у 2012. го ди ни и по сле дич-

но пад ис пла ће них ди ви ден ди;
 – раст не ле гал не тр го ви не ду ван ских про из во да и усме ра ва-

ње по тро ша ча на по тро шњу ре за ног ду ва на;
 – из во ри ра ста при вре де као што су из воз и по љо при вре да 

ни су при ход но из да шни у крат ком ро ку.
Сви на ве де ни фак то ри до ве ли су до то га да про ме не по ре ске 

по ли ти ке у ве ћој ме ри не ће да ти оче ки ва не ефек те то ком 2013. го-
ди не. Нај ве ћи пад у од но су на пр во бит но оче ки ва не при хо де оста-
ће за бе ле жен у пр вом квар та лу, док се у дру гој по ло ви ни го ди не 
оче ку је ста би ли за ци ја по је ди них по ре ских об ли ка и њи хо во при-
бли жа ва ње оче ки ва ним вред но сти ма. То ипак не ће би ти до вољ но 
да се на док на ди под ба чај за бе ле жен у пр вој по ло ви ни го ди не, па 
је у скла ду са тим и про јек то ван уку пан ни во при хо да у 2013. го-
ди ни.

Ре ба лан сом ре пу блич ког бу џе та пред ви ђе не су уште де на 
рас ход ној стра ни од око 1% БДП, не то. Уште де су у нај ве ћој ме ри 
на пра вље не код ка пи тал них рас хо да и суб вен ци ја. Осим то га, из-
ме ном сто па по ре за на за ра де и до при но са за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње сма ње не су по тре бе за до та ци ја ма Фон ду ПИО из 
бу џе та, што је омо гу ћи ло до дат ну уште ду од око 12 млрд ди на ра. 
Овим из ме на ма сма ње на је сто па по ре за на за ра де са 12% на 10%, 
а по ве ћа на сто па до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
са 22% на 24%.

2.2. Фи скал не про јек ци је у пе ри о ду од 2014. до 2016. го ди не

Про јек ци ја кре та ња ма кро е ко ном ских по ка за те ља у на ред-
ном сред њо роч ном пе ри о ду ука зу је на спо ри раст при вред не ак-
тив но сти. Раст БДП ће би ти ге не ри сан ра стом из во за и ин ве сти-
ци ја, док би зна чај ни ји раст за по сле но сти и до ма ће тра жње мо гао 
би ти оства рен тек у ду жем ро ку. Ви сок ни во јав ног ду га и све ску-
пље за ду жи ва ње по треб но за фи нан си ра ње рас хо да и из да та ка бу-
џе та оп ште др жа ве су ге ри шу да се ур гент но мо ра за у ста ви ти нео-
др жи ви тренд ра ста ду га. 

У на ред ној та бе ли при ка за ни су про јек то ва ни из но си де фи-
ци та под прет по став ком да се не при ме не ме ре фи скал не кон со ли-
да ци је у на ред ном сред њо роч ном пе ри о ду. Из ме ђу оста лог, при ка-
зан је при мар ни ре зул тат, ко ји се до би ја ка да се уку пан ре зул тат 
ума њи за при хо де и рас хо де по осно ву на пла ће них/пла ће них ка ма-
та. При мар ни де фи цит је по ка за тељ ка рак те ра фи скал не по ли ти ке, 
ко ја је у прет ход них не ко ли ко го ди на би ла из ра зи то про ци клич на и 
до ве ла до то га да от пла та ка ма та за у зме зна ча јан удео у струк ту ри 
рас хо да. Уку пан де фи цит (укљу чу ју ћи и фи нан сиј ске тран сак ци је 
ван бу џе та) пред ста вља фи скал ни ре зул тат уве ћан за из дат ке ко ји 
се књи же „ис под цр те”. То су фи нан сиј ске тран сак ци је др жа ве као 

што су пла ћа ње ак ти ви ра них га ран ци ја, до ка пи та ли за ци је ба на ка 
и пред у зе ћа, пре у зи ма ње ду га дру гих др жав них ен ти те та и дру го. 
Иако ови из да ци ни су до са да при ка зи ва ни као део рас хо да „из-
над цр те”, са мим тим и као део ре зул та та, њи хо ва ре а ли за ци ја је 
за пра во би ла ре флек то ва на у по ве ћа њу ни воа јав ног ду га. При ка-
зи ва њем ових из да та ка ус по ста вља се чвр шћа ве за из ме ђу оства-
ре ног фи скал ног ре зул та та и не то-про ме не у ста њу јав ног ду га. 

Та бе ла 16. Фи скал ни агре га ти у пе ри о ду 2013−2016. го ди не,  
у % БДП, сце на рио без при ме не ме ра кон со ли да ци је

про це на про јек ци ја
 2013 2014 2015 2016

Јав ни при хо ди 39,3 37,9 37,0 36,2
Јав ни рас хо ди 45,3 44,9 44,5 43,1
Кон со ли до ва ни фи скал ни ре зул тат -6,0 -6,9 -7,5 -6,8
При мар ни кон со ли до ва ни ре зул тат -3,4 -3,9 -4,2 -3,2
Фи нан сиј ске тран сак ци је ван бу џе та -0,9 -1,7 -0,9 -0,9
Уку пан де фи цит (укљу чу ју ћи и фин  тран  ван 
бу џе та)

-6,9 -8,6 -8,4 -7,7

Дуг сек то ра др жа ве 64,2 70,9 74,9 77,4
Ре ал на сто па ра ста БДП 2,0% 1,5% 2,0% 2,5%

* за по ре ђе ње са прет ход ним го ди на ма нео п ход но је ко ри сти ти ре зул тат без фи-
нан сиј ских тран сак ци ја

Сред њо роч ни фи скал ни оквир са пред ло же ним ме ра ма фи-
скал не кон со ли да ци је пред ви ђа зна чај но сма ње ње де фи ци та оп-
ште др жа ве на 2,3% БДП (3,2%, де фи цит са фи нан сиј ским тран-
сак ци ја ма) до 2016. го ди не, уз ста би ли за ци ју ни воа јав ног ду га 
(Та бе ла 17). Ово под ра зу ме ва ку му ла тив но при ла го ђа ва ње на де-
фи ци ту од 5,4% БДП са рас хо ди ма ко ји се при ка зу ју „ис под цр те”. 
Уко ли ко се по сма тра ни во кон со ли да ци је без фи нан сиј ских тран-
сак ци ја „ис под цр те” он да ку му ла тив но при ла го ђа ва ње де фи ци та 
из но си 4,6% БДП. Ку му ла тив но при ла го ђа ва ње је ра чу на то као 
раз ли ка у де фи ци ту 2014. го ди не без ме ра и про јек то ва ном де фи-
ци ту у 2016. го ди ни са ме ра ма.

Та бе ла 17. Основ ни фи скал ни агре га ти у пе ри о ду  
2013−2016. го ди не, у % БДП, сце на рио са при ме ном ме ра 

фи скал не кон со ли да ци је
про це на про јек ци ја

 2013 2014 2015 2016
Јав ни при хо ди 39,3 39,5 38,9 38,3
Јав ни рас хо ди 44,9 45,0 43,1 40,6
Кон со ли до ва ни фи скал ни ре зул тат -5,6 -5,5 -4,2 -2,3
При мар ни кон со ли до ва ни ре зул тат -2,9 -2,5 -1,6 0,6
Фи нан сиј ске тран сак ци је ван бу џе та -0,9 -1,7 -0,9 -0,9
Уку пан де фи цит (укљу чу ју ћи и фин  тран  ван 
бу џе та)

-6,5 -7,1 -5,2 -3,2

Дуг сек то ра др жа ве 64,2 67,2 69,8 69,7
Ре ал на сто па ра ста БДП 2,0% 1,0% 1,8% 2,0%

 Из вор: МФИН

По ве ћа ње кон со ли до ва ног де фи ци та, ко ји укљу чу је фи нан-
сиј ске тран сак ци је ван бу џе та, у 2014. го ди ни у од но су на 2013. 
го ди ну ре зул тат је укљу че них јед но крат них рас хо да за пре у зе те 
оба ве зе из прет ход них го ди на, рас хо да за за вр ше так про це са ре-
струк ту ри ра ња пред у зе ћа у др жав ном вла сни штву и рас хо да за 
ус по ста вља ње ста бил но сти фи нан сиј ског сек то ра. У пи та њу су 
рас хо ди ко ји ће се из вр ши ти у 2014. го ди ни те се у 2015. и 2016. 
го ди ни оче ку је зна чај ни ја фи скал на кон со ли да ци ја. По ре ђе ња ра-
ди, без ме ра фи скал не кон со ли да ци је де фи цит ко ји укљу чу је фи-
нан сиј ске тран сак ци је ван бу џе та би у 2014. го ди ни из но сио ско ро 
9% БДП.

Про јек ци је фи скал них агре га та у пе ри о ду 2014 –2016. го ди-
не за сни ва ју се на про јек ци ја ма ма кро е ко ном ских по ка за те ља за 
на ве де ни пе ри од, пла ни ра ној по ре ској по ли ти ци ко ја под ра зу ме ва 
да ље уса гла ша ва ње са за ко ни ма и ди рек ти ва ма ЕУ и од го ва ра ју-
ћим ме ра ма на при ход ној и рас ход ној стра ни, што до во ди до сма-
ње ња уче шћа јав не по тро шње у БДП и сма ње ња де фи ци та сек то ра 
др жа ве на 2,3% БДП на кра ју по сма тра ног пе ри о да.



Гра фи кон 13. Дуг и де фи цит (де фи цит без фи нан сиј ских тран сак ци ја)

Ме ре фи скал не кон со ли да ци је у пе ри о ду од 2014. до 2016. го ди не

Кре та ње фи скал них агре га та у на ред ном сред њо роч ном пе ри о ду ре зул тат је при ме не ме ра фи скал не кон со ли да ци је чи ји су ефек ти 
при ка за ни у на ред ној та бе ли. Раст рас хо да по осно ву рад ног од но са у пред у зе ћи ма у ре струк ту ри ра њу, као и раст ка пи тал них рас хо да 
ко ји се фи нан си ра ју из про јект них зај мо ва ума њи ће ефек те ме ра у 2014. го ди ни.

Ефек ти ме ра фи скал не по ли ти ке су при ка за ни у бру то из но су, од но сно у из но су ко јим ди рект но ути чу на по ве ћа ње при хо да или 
сма ње ње рас хо да. Ме ре су при ка за не та ко да се у сва кој го ди ни ви ди са мо до дат ни трај ни ефе кат ко ји од ре ђе на ме ра да је. Пре не ти ефек-
ти у на ред не две го ди не су узе ти у об зир као трај но по ве ћа ње, од но сно сма ње ње осно ви це. 

Та бе ла 18. Трај ни ефек ти ме ра фи скал не по ли ти ке на сма ње ње де фи ци та 2014−2016. го ди не
2014 2015 2016

Ефек ти ме ра млрд РСД %БДП млрд РСД %БДП млрд РСД %БДП
ПДВ, по ве ћа ње по себ не сто пе са 8% на 10% и из ме на ли сте про из во да 21,4 0,53
Сма ње ње пла та у јав ном сек то ру 11,9 0,30
Сма ње ње суб вен ци ја при вре ди 12,1 0,30 4,0 0,09
По рез на до бит  – уки да ње олак ши ца 8,2 0,19 4,4 0,10
Про ду же так сма ње не ин дек са ци је пла та и пен зи ја 14,6 0,34 12,6 0,27
Ре фи нан си ра ње де ла ску пог јав ног ду га 0,9 0,02 25,1 0,58 5,4 0,12
Бор ба про тив си ве еко но ми је 10,0 0,25 10,7 0,25 11,4 0,25
Ак ци зе на ду ван  – су зби ја ње си ве еко но ми је 5,9 0,15
Уште де на ро би и услу га ма 4,1 0,10
Сма ње ње рас хо да за за ра де за по сле них 25,7 0,6 20,6 0,45
Ре фор ма пен зи о ног си сте ма 4,4 0,1
По ве ћа ње со ци јал них из да та ка -7,5 -0,18
Укуп но 66,3 1,65 80,8 1,88 58,8 1,28

 Из вор: МФИН

Не ке од на ве де них ме ра има ју за по сле ди цу при вре ме но по ве ћа ње од ре ђе них ка те го ри ја рас хо да. За вр ше так про це са ре струк ту-
ри ра ња и сма ње ње суб вен ци ја по том осно ву из и ску ју до дат не рас хо де у ви ду нео п ход них сред ста ва за от куп по тра жи ва ња по осно ву 
рад ног од но са у пред у зе ћи ма у по ступ ку при ва ти за ци је и по ве ћа не тран сфе ре На ци о нал ној слу жби за за по шља ва ње. Са дру ге стра не, 
при су тан је ефе кат де ло ва ња со ли дар ног по ре за на агре гат ну тра жњу и од ре ђе но сма ње ње при хо да од ПДВ по том осно ву. Ови до дат ни 
ефек ти узе ти су у об зир при про јек то ва њу фи скал ног окви ра до 2016. го ди не. 

1) ПДВ – по ве ћа ње по себ не сто пе са 8% на 10%  – По себ на сто па ПДВ тре нут но из но си 8% и при ме њу је се на зна ча јан број про-
из во да, пре све га основ них жи вот них на мир ни ца. Уче шће ових про из во да у укуп ном про ме ту из но си око 40%. Про це ње ни ефе кат по-
ве ћа ња ове сто пе на 10% је око 21,4 млрд ди на ра или 0,53% БДП, а у овај из нос укљу чен је и ефе кат пре ба ци ва ња од ре ђе них ка те го ри ја 
про из во да, са по себ не на оп шту сто пу, као што су хо тел ске услу ге и ин фор ма тич ка опре ма. 

Про јек то ва ни ефе кат по ве ћа ња по себ не сто пе на бру то на пла ту ПДВ у 2014. го ди ни из но си 28,4 млрд ди на ра. Има ју ћи у ви ду да 
мно го број ни про из во ди ко ји се опо ре зу ју по по себ ној сто пи (ко му нал не услу ге, во да, гас, си ро ви не у пре храм бе ној ин ду стри ји, итд.) 
пред ста вља ју ин пу те у пре храм бе ним и оста лим из во зно ори јен ти са ним гра на ма ин ду стри је, про це њу је се по ве ћа ње из но са по вра ћа ја 
ПДВ (ефе кат је око 7 млрд ди на ра). Ини ци јал ни ефе кат на при хо де бу џе та пројект овaн је у из но су од 21,4 млрд ди на ра.



Са дру ге стра не, по ве ћа на бру то на пла та сма њу је рас по ло жи-
ва сред ства ста нов ни штва у истом из но су, у усло ви ма огра ни че ног 
до хот ка. Сма ње ње рас по ло жи вих сред ста ва ће се од ра зи ти на по-
тро шњу, пре све га про из во да опо ре зо ва них по ви шој сто пи (услед 
не е ла стич но сти по тро шње основ них жи вот них на мир ни ца и ко-
му на ли ја). Ови ефек ти узе ти су у об зир при про јек ци ји укуп них 
при хо да по осно ву ПДВ. 

2) Сма ње ње пла та за по сле них у јав ном сек то ру – Пред ви-
ђе но је про цен ту ал но ума ње ње из но са не то за ра да за по сле них у 
јав ном сек то ру пре ко од ре ђе них пра го ва (60.000 и 100.000 ди на ра 
не то). Та ко ће не то при ма ња ве ћа од 60, а ма ња од 100 хи ља да ди-
на ра ме сеч но би ти ума ње на за 20% (ума ње ње ће се при ме њи ва ти 
на део при ма ња из над 60 хи ља да ди на ра). Код не то при ма ња ве-
ћих од 100 хи ља да ди на ра ме сеч но, из нос од 60 до 100 хи ља да 
ће се ума њи ти за 20%, а из нос пре ко 100 хи ља да ди на ра за 25%. 
Ова ме ра ће се од но си ти на це ло куп ни јав ни сек тор, укљу чу ју ћи 
све ко ри сни ке бу џе та, јав на пред у зе ћа и ло кал ну ад ми ни стра ци-
ју. Основ на иде ја ове ме ре је да нај ве ћи те рет под не су за по сле ни 
у јав ном сек то ру ко ји има ју над про сеч на при ма ња. Кон ци пи ра ње 
са ме ме ре у ви ду по сто ја ња два пра га, као и де ла до 60.000 ди-
на ра ко ји је из у зет од ума ње ња, уво де зна чај ну про гре сив ност у 
ди стри бу ци ју по ре ског оп те ре ће ња. Про це на је да ће овом ме ром 
би ти об у хва ће но око 180.000 за по сле них у јав ном сек то ру.

При мер об ра чу на ума ње ња при ма ња у јав ном сек то ру
Не то пла та у јав ном сек то ру пре уво ђе ња 

сма ње ња
Сма ње ње  
не то пла те

Не то пла та  
у јав ном сек то ру  
на кон сма ње ња

60 000 0 60 000
70 000 2 000 68 000
130 000 15 500 114 500

Из нос сма ње ња (130 000) = 20%*(100 000-60 000) + 25%*(130 000-100 000)

Ова ме ра не пред ви ђа сма ње ње фон да за ра да тј. бу џе ти ра ни 
из но си рас хо да за за ра де оста ће не про ме ње ни, већ ће се сред ства 
при ку пље на на овај на чин при ка зи ва ти као је дан об лик не по ре-
ског при хо да. Раз лог за ово је би ла по тре ба да се из бег не до дат ни 
пад при хо да од по ре за на за ра де и до при но са услед сма ње ња бру-
то за ра да, чи ме би се угро зи ла фи скал на по зи ци ја пре све га со ци-
јал них фон до ва и ло кал ног ни воа вла сти. Та ко ђе, део рас хо да за 
за ра де ко је се ис пла ћу ју у јав ним пред у зе ћи ма и дру гим ен ти те ти-
ма ни је ди рек тан рас ход оп ште др жа ве па се са ма уште да и не би 
ефек ту и ра ла на рас ход ној стра ни. Ма њак рас по ло жи вих сред ста ва 
ста нов ни штва по овом осно ву од ра зи ће се на ма њу по тро шњу и 
при ход по осно ву по ре за на по тро шњу. Ове прет по став ке су ди-
рект но узе те у об зир при по ла зној про јек ци ји ра ста бру то на пла те 
ПДВ у на ред ном пе ри о ду. 

3) Сма ње ње суб вен ци ја при вре ди – Зна ча јан про стор за 
оства ре ње уште да на рас хо ди ма у пе ри о ду од 2014. до 2016. го ди-
не по сто ји у до ме ну рас хо да за суб вен ци је. С тим у ве зи, у 2014. 
го ди ни су пла ни ра не зна чај не уште де, и то пре све га кроз сма ње-
ње суб вен ци ја из до ме на ми ни стар ста ва при вре де и по љо при вре де 
за 10% (око 0,2% БДП) и суб вен ци ја из бу џе та ло кал них са мо у пра-
ва за 0,1% БДП (што ће се оства ри ти сма ње њем суб вен ци ја ло кал-
ним ко му нал ним пред у зе ћи ма за фик сни про це нат). Ефи ка сност 
ло кал них са мо у пра ва у ре струк ту ри ра њу ло кал них јав них ко му-
нал них пред у зе ћа и по сле дич ном сма ње њу суб вен ци ја тим пред-
у зе ћи ма пред ста вља ће би тан па ра ме тар за утвр ђи ва ње тран сфе ра 
из бу џе та Ре пу бли ке бу џе ти ма ло кал них са мо у пра ва. Ве ли ки гра-
до ви (пре све га Бе о град и Но ви Сад) пред ста вља ју зна чај не да ва о-
це суб вен ци ја ло кал ним јав ним пред у зе ћи ма. Сто га је пред ви ђе но 
да се уште де ко је ови гра до ви бу ду оства ри ли по осно ву сма ње ња 
суб вен ци ја ло кал ним јав ним ко му нал ним пред у зе ћи ма, усме ре на 
фи нан си ра ње не ких про гра ма со ци јал не по моћ, ко ји ће би ти пре-
ба че ни у над ле жност ових гра до ва. 

У укуп ним из да ци ма за суб вен ци је у Ср би ји, ре ла тив но ве-
ли ки део чи не ин ди рект не суб вен ци је јав ним пред у зе ћи ма (ЈП 
„Ср би ја гас”, Га ле ни ка а.д., Же ле за ра Сме де ре во д.о.о. и др.), 
кроз от пла ту њи хо вих га ран то ва них ду го ва од стра не Ре пу бли ке. 
У основ ном сце на ри ју за 2014. го ди ну пла ни ран је ре ла тив но ре-
стрик ти ван при ступ ко ји би под ра зу ме вао пре ста нак до де ле би ло 
ка кве ди рект не или ин ди рект не по мо ћи овим пред у зе ћи ма на кон 
2014. го ди не. 

Осим то га, нео п ход но је пре и спи ти ва ње оправ да но сти свих 
ва же ћих про гра ма суб вен ци ја, та ко да се у на ред ној го ди ни фи-
нан си ра ју са мо они ко ји има ју из ве сно по зи ти ван ефе кат на ин ве-
сти ци је и при вред ни раст. 

4) По рез на до бит – уки да ње олак ши ца – У 2015. го ди ни тре-
ба ло би да сту пе на сна гу из ме не За ко на о по ре зу на до бит ко јим 
ће се сма њи ти скуп по ре ских олак ши ца (кроз уки да ње ин ве сти ци-
о ног по ре ског кре ди та), што ће по ве ћа ти при ход од овог по ре ског 
об ли ка. По да ци за зе мље ЦИЕ по ка зу ју да при уме ре но ни ској по-
ре ској сто пи, по ре ске олак ши це не ма ју зна тан ути цај на при лив 
ин ве сти ци ја, а пред ста вља ју би тан по ре ски рас ход. 

5) Про ду же так сма ње не ин дек са ци је пла та и пен зи ја – 
Огра ни че ње ра ста за ра да и пен зи ја нео п ход на је ме ра с об зи ром 
да ове две ка те го ри је за јед но чи не око 55% свих рас хо да бу џе та 
оп ште др жа ве. Огра ни че ње ра ста под ра зу ме ва два го ди шња по ве-
ћа ња пла та и пен зи ја у из но су од по 0,5% у 2015. и 2016. го ди ни 
(април и ок то бар), за раз ли ку од тре нут ног за кон ског ре ше ња ко је 
пред ви ђа ин дек са ци ју у скла ду са ра стом по тро шач ких це на. Раст 
за ра да и пен зи ја огра ни чен је и у 2014. го ди ни, што је ре гу ли са но 
За ко ном о бу џет ском си сте му.

6) Ре фи нан си ра ње де ла ску пог јав ног ду га  – Ова ме ра се од-
но си на ма ње оба ве зе по осно ву ка ма та за хва љу ју ћи оче ки ва ним 
при хо ди ма по осно ву про да је де ла др жав не имо ви не и по вољ ни-
јем за ду жи ва њу, што ће омо гу ћи ти пре вре ме ну от пла ту ду га са 
нај ви шим ка мат ним сто па ма, од но сно сма ње ње по тре бе за но вим 
за ду жи ва њем. Уште де су ра чу на те уз прет по став ку да ће сред ства 
ко ја при стиг ну по овом осно ву би ти ис ко ри шће на за от пла ту нај-
ску пљих кре ди та. Раз лог за од су ство ве ћих уште да на рас хо ди ма 
за ка ма те у 2014. го ди ни је то што се ка ма те пла ћа ју ше сто ме сеч-
но (по до спе ћу ку по на) или јед ном го ди шње, та ко да ће се ефек ти 
ре фи нан си ра ња ску пих кре ди та, ко је ће се спро ве сти у пр вој по-
ло ви ни 2014. го ди не, оства ри ти тек у дру гој по ло ви ни 2014. и у 
2015. го ди ни.

7) Бор ба про тив си ве еко но ми је – Сма ње ње по ре ске ева зи је и 
си ве еко но ми је и по ве ћа ње по ре ских при хо да по том осно ву пре-
вас ход но за ви си од ефи ка сни јег ра да др жав них ор га на на су зби ја-
њу си ве еко но ми је. Ефек ти ко ји се оче ку ју тре ба ло би да до не су 
ве ће при хо де, пре све га, по осно ву ПДВ, по ре за на за ра де и до при-
но са. Бо ља на пла та ак ци за на ду ван, кроз сма ње ње швер ца и ја ча-
ње кон тро ле про ме та ре за ног ду ва на та ко ђе за ви си од уна пре ђе ња 
ра да др жав них ор га на. У прет ход ној та бе ли ефек ти су зби ја ња си-
ве еко но ми је у ви ду бо ље на пла те ПДВ и по ре за и до при но са на 
рад су да ти за сва ку го ди ну по себ но као до дат ни ефе кат. У слу ча ју 
по ве ћа ња на пла те ак ци за на ду ван ра ди се о ефек ту у пр вој го ди ни 
ко ји се пре но си у на ред ни пе ри од. 

Све у куп не ме ре у до ме ну сма ње ња си ве еко но ми је об у хва-
ти ће, из ме ђу оста лог, ре а ло ци ра ње за по сле них у По ре ској упра ви 
са ад ми ни стра тив но-тех нич ких по сло ва на от кри ва ње очи глед них 
ви до ва ута је по ре за, сма ње ње бро ја и по јед но ста вље ње по ре ских 
про це ду ра, по ве ћа ње бро ја за по сле них у По ре ској упра ви ан га жо-
ва них на кон тро ли об ве зни ка, по ве ћа ње њи хо ве ква ли фи ко ва но-
сти и уна пре ђе ње ме то до ло ги је за ода бир пред ме та кон тро ле. Из-
вр ши ће се це ло ви то уре ђе ње ка зне не по ли ти ке у до ме ну по ре ских 
пре сту па, пре кр ша ја и кри вич них де ла, та ко да кри те ри ју ми за 
утвр ђи ва ње ка зни бу ду не дво сми сле ни, а ка зне ве ће не го до са да. 
Уна пре ди ће се прак са до след не при ме не про пи са них ка зни за ута-
ју по ре за и ре ви ди ра ње ка зне не по ли ти ке и из вр ши ти ко ор ди на-
ци ја По ре ске упра ве и дру гих др жав них ор га на по себ но у по гле ду 
раз ме не ин фор ма ци ја. Ме ре ће се од но си ти и на уна пре ђе ње ак-
тив но сти др жа ве на на пла ти при ја вље них по ре ских оба ве за, оба-
ве зи ва ње др жа ве да у бу дућ но сти не ће би ти от пи са по тра жи ва ња 
по осно ву ка ма та на не пла ће не јав не при хо де и др. Осим то га, на-
ја вље не из ме не За ко на о ра ду у прав цу по ве ћа ња флек си бил но сти 
за по шља ва ња, уз по ја ча не ак тив но сти ин спек циј ских слу жби та-
ко ђе ће до при не ти сма ње њу си ве еко но ми је у до ме ну ра да и за по-
шља ва ња.

8) Уште де на ро би и услу га ма – Уште де на јав ним на бав ка ма 
се од но се на сма ње ње дис кре ци о них рас хо да у бу џе ту Ре пу бли ке 
за 15% у од но су на оне пред ви ђе не ре ба лан сом бу џе та за 2013. 
го ди ну. Стал ни тро шко ви ко ји за ви се од це на услу га ко је пла ћа ју 
др жав ни ор га ни уве ћа ни су у скла ду са прет по став ка ма о ра сту 
ин фла ци је. 

9) Сма ње ње рас хо да за за ра де за по сле них  – У 2014. го ди ни 
ће би ти из вр ше на ре фор ма си сте ма за ра да за по сле них у јав ном 



сек то ру, кроз уво ђе ње стан дар ди зо ва них плат них раз ре да, ко рек-
ци ју ко е фи ци је на та и на чи на на пре до ва ња и на гра ђи ва ња за по-
сле них, ко рек ци ју на чи на утвр ђи ва ња на кна да за члан ство у ор-
га ни ма упра вља ња, ко ми си ја ма и сл. Ове из ме не ће би ти пра ће не 
од го ва ра ју ћим про ме на ма на чи на фи нан си ра ња ло кал них за јед ни-
ца и фон до ва оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња, та ко да се уште де 
оства ре не по том осно ву не не у тра ли шу по ве ћа њем дру гих рас хо-
да ових ни воа др жа ве, већ да до ве ду до сма ње ња кон со ли до ва ног 
фи скал ног де фи ци та. Ре фор ма си сте ма за ра да би ће им пле мен ти-
ра на до кра ја пр ве по ло ви не 2014. го ди не. У су прот ном раз мо три-
ће се ак ти ви ра ње но вог фи скал ног пра ви ла, из ме на ма За ко на о 
бу џет ском си сте му, чи јом при ме ном ће се ма са за ра да све сти на 
ци ља ни ни во. Про грам ре фор ме си сте ма за ра да и за по шља ва ња, у 
ци љу сма ње ња рас хо да за за по сле не и по ве ћа ња ефи ка сно сти њи-
хо вог ра да, као сле де ћи ко рак ће об у хва ти ти и при ла го ђа ва ње бро-
ја и струк ту ре за по сле них у јав ном сек то ру ре ал ним по тре ба ма, 
а у скла ду са при о ри тет ним пла ном раз во ја др жа ве ко ји ће би ти 
усво јен до сре ди не 2014 го ди не. Та ко ће у 2014. го ди ни би ти из вр-
ше на ана ли за струк ту ре за по сле но сти у окви ру јав ног сек то ра, на 
осно ву по да та ка из Ре ги стра за по сле них и дру гих из во ра, на осно-
ву че га ће се на пра ви ти про це не нео п ход них про ме на и ре струк ту-
ри ра ња у јав ном сек то ру. На осно ву то га, у дру гој по ло ви ни 2014. 
го ди не би ће при пре мљен про грам ре струк ту ри ра ња јав ног сек то-
ра и од го ва ра ју ћи за кон ски пред ло зи, ко ји ће на кон од го ва ра ју ће 
јав не рас пра ве би ти усво је ни до кра ја те го ди не, ка ко би се то ком 
2015. го ди ни от по че ло са спро во ђе њем про гра ма. Оквир не про це-
не по ка зу ју да ће ре фор ма си сте ма за ра да и оп ти ми за ци ја бро ја и 
струк ту ре за по сле них у јав ном сек то ру до ве сти до сма ње ња рас хо-
да за за по сле не од око 0,6% БДП нај ка сни је од 2015. и 0,45% БДП 
нај ка сни је по чет ком 2016. го ди не.

10) Ре фор ма пен зи о ног си сте ма  – Пла ном струк тур них ре-
фор ми пред ви ђе но је да до кра ја 2013. го ди не, од но сно де лом у 
2014. го ди ни бу де за кон ски ко ди фи ко ва на ре фор ма пен зиј ског си-
сте ма, чи ји ће основ ни еле мен ти би ти по ве ћа ње ста ро сне гра ни-
це за пен зи о ни са ње же на, уво ђе ње ак ту ар ски пра вич них пе на ла за 
пре вре ме но пен зи о ни са ње и по о штра ва ње кри те ри ју ма за до де лу 
бе не фи ци ра ног рад ног ста жа. Та ква ре фор ма ће обез бе ди ти уште-
де на рас хо ди ма на пен зи је од 2016. го ди не, у из но су од око 0,1% 
БДП го ди шње, при че му ће се ти ефек ти у на ред ним го ди на ма по-
ве ћа ва ти.

Ефек ти ме ра при ка за ни су по себ но у сва кој го ди ни, иако је 
ку му ла тив ни ефе кат ве ћи с об зи ром да при ме на ме ра у јед ној го-
ди ни до но си ве ће уште де или ефе кат и у сле де ћој. Ва жно је на по-
ме ну ти да у та бе ли ни су при ка за ни ефек ти за вр шет ка про це са ре-
струк ту ри ра ња дру штве них пред у зе ћа, по што су они у скла ду са 
уред бом Вла де и при хва ће ним пла ном ре струк ту ри ра ња већ укљу-
че ни у сце на рио без при ме не ме ра кон со ли да ци је. Овај про цес ће 
у по чет ном пе ри о ду има ти не га тив не по сле ди це по фи скал ни ре-
зул тат, док ће уште де ко је по про це на ма Свет ске бан ке из но се 750 
ми ли о на евра го ди шње би ти ви дљи ве на кра ју по сма тра ног пе ри-
о да (део овог ефек та ви дљив је у сма ње њу фи нан сиј ских тран сак-
ци ја ван бу џе та). По зи тив ни ин ди рект ни ефек ти се огле да ју у кре-
и ра њу под сти цај ног по слов ног окру же ња у ко ме се не ће го ми ла ти 
по ре ски и ко мер ци јал ни ду го ви пре ма по ве ри о ци ма. 

У за ви сно сти од ре зул та та ана ли за ре ги стра за по сле них у 
јав ном сек то ру и ефи ка сно сти бор бе про тив си ве еко но ми је у на-
ред ном пе ри о ду би ће раз ма тра не до дат не ме ре ко је би омо гу ћи ле 
ве ћу фи скал ну кон со ли да ци ју, али ко је ни су укљу че не у по сто је ћи 
фи скал ни оквир. 

1) За мр за ва ње за по шља ва ња на ме сти ма ко ја по ста ју упра-
жње на по осно ву при род ног од ли ва  – Раз мо три ће се мо гућ ност 
да при вре ме но бу де за бра ње но за по шља ва ње но вих ли ца уме сто 
оних ко ји од ла зе из јав ног сек то ра пу тем при род ног од ли ва (пен-
зи о ни са ње и сл.), осим у из у зет ним окол но сти ма, уз одо бре ње Ми-
ни стар ства фи нан си ја. Исто вре ме но, у слу ча ју по тре бе за за ме ном 
ли ца ко је је оти шло у пен зи ју, би ће омо гу ће но да та ин сти ту ци ја 
за по сли но вог рад ни ка, ако је прет ход но на не кој дру гој по зи ци ји 
сма њен број за по сле них, та ко да ста ње бро ја за по сле них на кра ју 
пе ри о да (квар та ла/го ди не) бу де јед на ко бро ју за по сле них на по-
чет ку го ди не, ума ње ном за број ли ца ко ји је у да том пе ри о ду пен-
зи о ни сан. На овај на чин ће ин сти ту ци је би ти под стак ну те да са ме 
оп ти ми зу ју струк ту ру за по сле них, сма ње њем бро ја за по сле них та-
мо где има ју ви шак и за по шља ва њем до дат них љу ди на ме сти ма 
где је то по треб но. Ова ме ра би се од но си ла на чи тав јав ни сек тор, 

укљу чу ју ћи ди рект не и ин ди рект не бу џет ске ко ри сни ке, аген ци је, 
јав на пред у зе ћа, пред у зе ћа у ве ћин ском др жав ном вла сни штву на 
свим ни во и ма др жа ве (Ре пу бли ка, АПВ, ло кал не за јед ни це). 

Под прет по став ком да пу тем при род ног од ли ва јав ни сек тор 
го ди шње на пу сти око 3% за по сле них, те да се услед по себ них по-
тре ба одо бри за ме на на 10% рад них ме ста, про це њу је се да ће се 
на овај на чин оства ри ти уште де на рас хо ди ма за за по сле не од око 
0,20% БДП у пр вој и до дат них 0,30% БДП у дру гој го ди ни при-
ме не. Да љим уна пре ђе њем ме ха ни за ма за пре ра спо де лу сред ста ва 
уну тар јав ног сек то ра обез бе ди ло би да ове уште де не бу ду не у-
тра ли са не по ве ћа њем дру гих, не про дук тив них из да та ка.

2) Уво ђе ње по ре за на ак тив но сти у фи нан сиј ском сек то ру 
 – Те рет ме ра фи скал не кон со ли да ци је у Ср би ји сно си ће, пре све-
га, за по сле ни у јав ном сек то ру (кроз сма ње ње за ра да, сма ње ње 
бро ја за по сле них, сма ње ње дис кре ци о них рас хо да), али и оста ло 
ста нов ни штво (кроз по ве ћа ње ПДВ), као и пред у зе ћа из ре ал ног 
сек то ра (кроз сма ње ње тра жње и уки да ње ин ве сти ци о ног по ре-
ског кре ди та). Сход но то ме, у ци љу што пра вич ни је рас по де ле 
те ре та ме ра фи скал не кон со ли да ци је, раз мо три ће се уво ђе ње по-
ре за на вред ност до да ту у по сло ви ма из до ме на фи нан сиј ског по-
сре до ва ња (Fi nan cial Ac ti vi ti es Tax). Као мо дел на осно ву ко јег би 
овај по рез био ди зај ни ран ко ри сти ло би се ре ше ње пре по ру че но 
од стра не ЕУ за зе мље чла ни це. То би под ра зу ме ва ло да по ре ска 
осно ви ца бу де де фи ни са на као до да та вред ност фи нан сиј ског сек-
то ра, де фи ни са на као су ма до би ти пре опо ре зи ва ња и рас хо да за 
за по сле не. Под прет по став ком да се овај по рез уве де по сто пи од 
7%, про це ње ни ефек ти ове ме ре из но си ли би око 0,1% БДП и мо-
гли би се оства ри ти већ то ком 2014. го ди не.

3) Оста ле ме ре 
а) Ефи ка сни је упра вља ње дис кре ци о ним рас хо ди ма  – Про-

це њу је се да се уна пре ђе њем про пи са и ја чом кон тро лом, мо-
же оства ри ти знат но до дат но по ве ћа ње ефи ка сно сти упра вља ња 
дис кре ци о ним и дру гим рас хо ди ма. У том сми слу, по себ но ће се 
раз мо три ти мо гућ но сти за уна пре ђе ње упра вља ња рас хо ди ма за 
днев ни це за слу жбе на пу то ва ња и тро шко ве слу жбе них пу то ва ња, 
рас хо да по осно ву ко ри шће ња слу жбе них ауто мо би ла, рас хо да по 
осно ву за ку па не крет ни на у зе мљи и ино стран ству. Та ко ђе ће се 
раз мо три ти и ре ви ди ра ње мо гућ но сти исто вре ме ног оства ри ва ња 
пра ва на за ра ду и пен зи ју из јав ног сек то ра. Оче ки ва не уште де на 
рас хо ди ма по овом осно ву про це њу ју се на око 0,1% БДП и ве ћим 
де лом би мо гле би ти оства ре не већ у то ку 2014. и 2015. го ди не. 

б) Да ље сма ње ње по ре ских рас хо да и ши ре ње по ре ског об-
у хва та – са ци љем да те рет фи скал не кон со ли да ци је бу де што 
пра вич ни је рас по де љен, а рас хо ди у по ре ском си сте му по осно ву 
ко ри шће ња про сто ра ство ре ног по ре ским олак ши ца ма и сл. сма-
ње ни, у 2014. го ди ни ће се раз мо три ти мо гућ ност да љег су же ња 
ску па по ре ских олак ши ца. Осим то га, би ће из вр ше на и да ља ре-
фор ма за ко на и дру гих про пи са ко ји би тре ба ло да до ве ду до про-
ши ре ња об у хва та и ре ал ни је про це не, што би у 2014. и 2015. го ди-
ни мо гло обез бе ди ти до дат не по ре ске при хо де од око 0,1% БДП.

Фи скал не про јек ци је у пе ри о ду од 2014. до 2016. го ди не

Укуп ни при хо ди сек то ра др жа ве, без ин ди рект них ко ри сни-
ка, има ју опа да ју ћи тренд кад је реч о уче шћу у БДП, с об зи ром 
да је но ми нал ни раст БДП бр жи од ра ста при хо да. Раз лог ова квог 
трен да на ла зи се у чи ње ни ци да при хо ди у нај ве ћој ме ри за ви се од 
тра жње ко ја у усло ви ма спо рог ра ста и огра ни че ног до хот ка ра сте 
спо ри је од БДП. Раст БДП у на ред ном пе ри о ду би ће пре вас ход-
но де тер ми ни сан ра стом из во за и ин ве сти ци ја ко ји у крат ком ро-
ку ни су при ход но из да шни. У слу ча ју ви ших сто па ра ста у ду гом 
вре мен ском пе ри о ду мо же се оче ки ва ти ве ћи раст за по сле но сти 
и за ра да, што би до ве ло до зна чај ни јег ра ста тра жње. Осим то га, 
кре та ње при хо да ће за ви си ти и од бор бе са си вом еко но ми јом и 
по ре ском ева зи јом ко је су по при ми ле за бри ња ва ју ће раз ме ре.

Та бе ла 19. Укуп ни при хо ди и до на ци је  
у пе ри о ду 2013 –2016. го ди не, у % БДП

про це на про јек ци ја
2013 2014 2015 2016

ЈАВ НИ ПРИ ХО ДИ 39,3 39,5 38,9 38,3
Те ку ћи при хо ди 39,3 39,3 38,7 38,1
 По ре ски при хо ди 34,9 35,4 34,9 34,5



про це на про јек ци ја
2013 2014 2015 2016

По рез на до хо дак гра ђа на 4,2 3,9 3,8 3,8
По рез на до бит 1,6 1,6 1,8 1,9
По рез на до да ту вред ност 10,4 10,7 10,4 10,1
Ак ци зе 5,6 5,7 5,6 5,5
Ца ри не 0,8 0,7 0,7 0,7
Оста ли по ре ски при хо ди 1,1 1,4 1,3 1,3
До при но си 11,1 11,3 11,2 11,2
 Не по ре ски при хо ди 4,4 3,9 3,8 3,6
До на ци је 0,1 0,2 0,2 0,2

 Из вор: МФИН

По рез на до хо дак. По рез на до хо дак про јек то ван је на ни воу 
од око 3,8% БДП у на ред ном пе ри о ду. Нај зна чај ни ји об лик по ре за 
на до хо дак је по рез на за ра де. Кре та ње при хо да по осно ву по ре за 
на за ра де за ви си од кре та ња ма се за ра да и кре та ња за по сле но сти. 
С об зи ром да се оче ку је раст за ра да у скла ду са ра стом про дук-
тив но сти, али и уме ре но по гор ша ње сто пе за по сле но сти, ре ал но је 
оче ки ва ње да ће при ход по осно ву по ре за на до хо дак има ти ре ла-
тив но ста бил но уче шће у БДП то ком пред сто је ћег пе ри о да. 

Огра ни че ње ра ста за ра да у јав ном сек то ру та ко ђе до при но си 
спо ри јем ра сту при хо да од овог по ре ског об ли ка. У про це њен ба-
зич ни раст од 4,4% укљу че на је и про це на бо ље на пла те при хо да 
као ре зул тат ефе ка та ме ра сма њи ва ња си ве еко но ми је.

Про јек то ван ме ђу го ди шњи пад по ре за на за ра де у 2014. го ди ни 
по сле ди ца је из ме не сто пе по ре за на за ра де са 12% на 10% и по ве-
ћа ња „нео по ре зи вог цен зу са” на 11.000 ди на ра у ју ну 2013. го ди не.

До при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње. До при но си за 
ООСО пред ста вља ју нај ве ћи по је ди нач ни об лик јав них при хо да. 
Уче шће до при но са у БДП је не што ви ше од 11,0%. Кре та ње уче-
шћа овог јав ног при хо да у БДП има слич ну пу та њу као и уче шће 
по ре за на за ра де с об зи ром да су за њи хо ву про јек ци ју ко ри шће не 
прет по став ке о кре та њу за ра да и за по сле но сти у на ред ном сред-
њо роч ном пе ри о ду. До при но си су по ре ска ка те го ри ја код ко је је 
нај и зра же ни ја по ре ска не ди сци пли на и ре ги стро ван нај ве ћи дуг 
по ре ских об ве зни ка. По че так ра да Цен трал ног ре ги стра оба ве зног 
со ци јал ног оси гу ра ња тре ба да омо гу ћи бо љу кон тро лу и на пла ту 
ових при хо да. У про јек ци ју при хо да по осно ву по ре за на за ра де 
и до при но са укљу че ни су ефек ти бор бе про тив си ве еко но ми је. 
У ју ну 2013. го ди не по ве ћа на је сто па за ПИО до при но се, док су 
сто пе до при но са за дру га два об ли ка со ци јал ног оси гу ра ња оста-
ле не про ме ње не. Ово до во ди до зна чај ни јег ме ђу го ди шњег ско ка 
на пла те ПИО до при но са са ма њим не га тив ним ути ца јем на дру ге 
об ли ке до при но са, услед бла гог ефек тив ног сма ње ња укуп ног по-
ре ског оп те ре ће ња за ра да. 

По рез на до бит. Из ме ном За ко на о по ре зу на до бит у 2013. 
го ди ни је по ве ћа на сто па по ре за на до бит пред у зе ћа са 10% на 
15%. Сла ба про фи та бил ност при вре де у 2012. го ди ни до ве ла је до 
па да уче шћа по ре за на до бит у 2013. го ди ни у БДП у од но су на 
прет ход ну го ди ну ка да је овај по ка за тељ из но сио 1,6%. Про јек ци ја 
за 2014. го ди ну ура ђе на је на осно ву прет по став ке о ре ла тив но не-
про ме ње ној про фи та бил но сти при вре де, та ко да по ве ћа ње у од но-
су на 2013. го ди ну сле ди са мо из чи ње ни це да ће но ва по ре ска сто-
па (15%) би ти при ме ње на на све ме сеч не из но се упла та (у мар ту 
2013. го ди не упла та по осно ву ко нач ног об ра чу на би ла је по сто пи 
од 10%) и да не ће би ти зна чај ни јих по вра ћа ја по осно ву пре пла те. 
Ова го ди на ће по све му су де ћи би ти успе шни ја у по гле ду про фи-
та бил ног по сло ва ња при вре де, та ко да по сто ји по зи ти ван ри зик у 
на пла ти овог по ре ског об ли ка. У сред њо роч ном пе ри о ду се оче ку-
је уме ре ни раст при вред не ак тив но сти ко ји ће по зи тив но ути ца ти 
на крет ње овог по ре ског об ли ка. Та ко ђе, усва ја њем из ме на За ко на 
о по ре зу на до бит уки ну ће се од ре ђе не по ре ске олак ши це и по ве-
ћа ти при ход по овом осно ву. 

По рез на до да ту вред ност. ПДВ је про јек то ван на 10,4% 
БДП у 2013. го ди ни, а до кра ја 2016. го ди не пред ви ђа се опа да ње 
уче шћа у БДП на ис под 10,1%. Скок у 2014. го ди ни по сле ди ца је 
по ве ћа ња по себ не сто пе са 8% на 10%. Глав на де тер ми нан та кре-
та ња ПДВ је до ма ћа тра жња во ђе на рас по ло жи вим до хот ком ста-
нов ни штва. У на ред ном пе ри о ду се оче ку је бла ги но ми нал ни раст 
тра жње, узро ко ван про це ње ним кре та њем за ра да и за по сле но сти, 
али спо ри ји од но ми нал ног ра ста БДП што об ја шња ва пад уче шћа 
овог по ре ског об ли ка у БДП. Спо ри ји раст овог по ре ског об ли ка, 

од но сно пад ње го вог уче шћа у БДП, об ја шња ва се и из ме на ма у 
струк ту ри по тро шње, бр жим ра стом из во за и по ве ћа њем ин ве сти-
ци о не ак тив но сти као ко нач ног ци ља еко ном ске по ли ти ке. У про-
јек ци ју при хо да по осно ву ПДВ укљу че ни су ефек ти бор бе про тив 
си ве еко но ми је и по ре ске ева зи је. 

Рас по ло жи ви до хо дак као де тер ми нан та по тро шње за ви си 
од кре та ња за ра да у јав ном сек то ру, пен зи ја, со ци јал не по мо ћи и 
кре та ња ма се за ра да у при ват ном сек то ру. Узи ма ју ћи у об зир да 
су све ка те го ри је, осим за ра да у при ват ном сек то ру, у на ред ном 
пе ри о ду у ве ли кој ме ри огра ни че не, и рас по ло жи ви до хо дак ра сте 
успо ре но у на ред ном пе ри о ду. До дат ни ефе кат има уво ђе ње сма-
ње ња за ра да као и за вр ше так про це са ре струк ту ри ра ња бив ших 
дру штве них пред у зе ћа. Уко ли ко до ђе до успо ра ва ња овог про це са, 
ре ал ни пад рас по ло жи вог до хот ка би ће ма њи, а раст бру то на пла те 
ПДВ не што ве ћи. Ре ал ни пад по тро шње и по сле дич но про ме та у 
на ред ној го ди ни је око 1%. Основ не прет по став ке про јек ци је ПДВ 
за 2014. го ди ну су:

 – но ми нал ни раст бру то на пла те про це њен је на 4,5% (ре ал ни 
пад рас по ло жи вог до хот ка од 1,1%). Уво ђе ње сма ње ња за ра да и 
по ве ћа ња по себ не сто пе ПДВ не га тив но ути чу на про мет и до во де 
до сто пе ра ста бру то на пла те од око 3,5%;

 – раст ПДВ по вра ћа ја од око 14% про у зро ко ван про јек то ва-
ним кре та њи ма уво за и из во за укљу чу ју ћи и ефе кат ко ји иза зи ва 
по ве ћа ње по себ не сто пе ПДВ;

 – про це њен не то ефе кат по ве ћа ња по себ не сто пе ПДВ у ви-
си ни од 21,4 млрд ди на ра;

 – про це њен ефе кат по бољ ша ња на пла те услед су зби ја ња си-
ве еко но ми је у из но су од 4,9 млрд ди на ра.

Као осно ву за про це ну бру то на пла те у 2014. го ди ни узе та 
је оче ки ва на бру то на пла та у 2013. го ди ни, али не знат но мо ди фи-
ко ва на. На и ме, у ја ну а ру 2013. го ди не из о стао је део при хо да по 
осно ву упла те тро ме сеч них об ве зни ка, на стао услед мо мен та по-
чет ка при ме не из ме ње них про пи са. На тај на чин пр ви ме сец 2013. 
го ди не је прак тич но ни жи за око 2 млрд ди на ра, али се то не ће по-
но ви ти у 2014. го ди ни, па је исти из нос до дат на ра чун ску осно ву 
из 2013. го ди не. Та ко ђе кра јем 2012. го ди не из о стао је део упла те 
оба ве за по осно ву ак ци за на ци га ре те (по ме рен на ок то бар 2012. 
го ди не), што је про у зро ко ва ло и из о ста нак при хо да од ПДВ по том 
осно ву по чет ком 2013. го ди не. Про це ње но је да је ефе кат ове при-
вре ме не из ме не у ди на ми ци упла те ак ци за на ци га ре те око 2 млрд 
ди на ра и за исти из нос са мо у ци љу про јек ци је ПДВ ко ри го ва на је 
бру то на пла та у 2013. го ди ни. 

Нај ве ћи ути цај на кре та ње ПДВ има ни во рас по ло жи вог до-
хот ка ста нов ни штва, и сва ки да љи ре ал ни пад (успо ре ни ји но ми-
нал ни раст) за 1п п. по вла чи са со бом ефе кат од око 5 млрд ди на ра 
ни же на пла ће ног ПДВ. 

Ак ци зе. Про јек ци ја при хо да од ак ци за са чи ње на је на осно-
ву ак ци зне по ли ти ке, про јек то ва не по тро шње ак ци зних про из-
во да (нафт ни де ри ва ти, ду ван ске пре ра ђе ви не, ал ко хол и ка фа) и 
ре дов ног ускла ђи ва ња но ми нал ног из но са ак ци за са ин фла ци јом 
у прет ход ној го ди ни. У окви ру ак ци зне по ли ти ке свих ак ци зних 
про из во да у на ред ном сред њо роч ном пе ри о ду оче ку је се да ље по-
сте пе но ускла ђи ва ње са ди рек ти ва ма ЕУ. То под ра зу ме ва до но ше-
ње сред њо роч ног пла на по ступ ног по ве ћа ва ња ак ци зног оп те ре-
ће ња. Код ци га ре та оно ће би ти усме ре но кроз спе ци фич ну ак ци зу 
ка ко би се до 2020. го ди не по сти гао ЕУ ми ни мум од 1,8 евра по 
па кли ци нај јеф ти ни јих ци га ре та, а код оста лих ду ван ских пре-
ра ђе ви на кроз по ве ћа ње ми ни мал не ак ци зе, ка ко би се по ступ но 
ујед на чи ло њи хо во ак ци зно оп те ре ће ње са ци га ре та ма и из бе гле 
про ме не у струк ту ри тра жње ко је би угро зи ле по ре ске при хо де и 
би ле су прот не ци ље ви ма јав не здрав стве не по ли ти ке. 

Пред ви ђе но је по ди за ње по себ не ак ци зе по па кли ци за по 2 
до 2,5 ди на ра на сва ких по ла го ди не до 2016. го ди не и исто вре-
ме но по сте пе но по ди за ње ми ни мал не ак ци зе на ре за ни ду ван у 
истом пе ри о ду. У про јек ци ју при хо да по осно ву ак ци за на ду ван-
ске пре ра ђе ви не укљу че ни су ефек ти бор бе про тив си ве еко но ми-
је ко ја у нај ве ћој ме ри под ра зу ме ва су зби ја ње не ле гал не тр го ви не 
ре за ног ду ва на, као и при ро дан тренд па да по тро шње ду ван ских 
про из во да ко ји по сто ји већ не ко ли ко го ди на. Про це ње ни ефе кат 
по том осно ву из но си 6,2 млрд ди на ра. Иако је пад при хо да због 
по тро шње ре за ног ду ва на ве ћи про це њу је се да се од ре ђе ни део 
по тро ша ча трај но пре о ри јен ти сао на ре за ни ду ван из ле гал них из-
во ра. Ри зик по оства ре ње про јек ци је при хо да од ак ци за на ци га-
ре те по сто ји у слу ча ју да се не ре а ли зу ју оче ки ва ни ефек ти ме ра 



на по љу си ве еко но ми је и да до ђе до зна чај ни јег па да по тро шње 
(ко ли чин ски и вред но сно) услед по ве ћа ња це на. 

Код ак ци за на де ри ва те наф те уве ден је си стем ди фе рен ци ра-
них ак ци за на га сна уља (ди зел) и теч ни нафт ни гас у за ви сно сти 
од крај ње на ме не. Та ко да, ако се го ри во ко ри сти као мо тор но го-
ри во за тран спорт не и по љо при вред не ма ши не или у свр хе гре ја-
ња, уве де на је ре фак ци ја у ви си ни раз ли ке до из но са пред ви ђе них 
за ко ном. Код ак ци зе на бен зин ни је пред ви ђе на ди фе рен ци ја ци ја, 
а циљ је да се у сред њо роч ном пе ри о ду из јед на че ак ци зе на ди зел 
и бен зин за пут нич ка во зи ла. Про јек то ван је раст по тро шње ди зе-
ла (га сна уља) уочен у прет ход ном пе ри о ду као и бла ги раст по-
тро шње ТНГ. По тро шња мо тор ног бен зи на је већ го ди на ма у па ду 
па је и тај тренд у про јек ци ји узет у об зир. По себ но су про јек то ва-
ни и при хо ди од ак ци за на ди зел ко ји се ко ри сти у по љо при вре ди 
и у овом тре нут ку кад су по зна ти из но си по том осно ву у 2013. 
го ди ни, про јек то ва но је да ће при ход (у нај ве ћој ме ри и рас ход) по 
том осно ву из но си ти око 6,7 млрд ди на ра. У скло пу ак ци зне по-
ли ти ке раз мо три ће се и ре гу ли са ње уво за и про ме та ба зних уља.

Ца ри не. Про јек ци ја при хо да од ца ри на у ди рект ној је ве зи са 
оби мом и струк ту ром уво за. С об зи ром да је од 2009. го ди не на 
сна зи Пре ла зни тр го вин ски спо ра зум са ЕУ, као и да су у ме ђу вре-
ме ну сту пи ли на сна гу спо ра зу ми о сло бод ној тр го ви ни са Тур-
ском (2010) и др жа ва ма EФТА (2010  – за Швај цар ску и Лих тен-
штајн, 2011 – за Исланд и Нор ве шку), опа да уче шће ових при хо да 
у БДП, и то за кључ но са 2014. го ди ном ка да би тре ба ло да се за вр-
ши ускла ђи ва ње ца рин ских сто па пре ма Пре ла зном тр го вин ском 
спо ра зу му са ЕУ и Спо ра зу му о сло бод ној тр го ви ни са др жа ва ма 
ЕФ ТА, као и пре ма спо ра зу му са Тур ском. На кон то га оче ку је се 
ста би ли за ци ја ових при хо да у од но су на БДП. 

Оста ли по ре ски при хо ди. Ови при хо ди, чи ји зна ча јан део чи-
ни по рез на имо ви ну, као и по ре зи на упо тре бу, др жа ње и но ше ње 
до ба ра про јек то ва ни су у скла ду са кре та њем ин фла ци је бу ду ћи да 
је ин фла тор на ком по нен та угра ђе на у зна ча јан део ових по ре ских 
об ли ка. Ни во ових при хо да је ре ла тив но ста би лан и ре ак ци је на 
пад еко ном ске ак тив но сти ни су у ве ћој ме ри из ра же не. То је раз-
лог да у пе ри о ди ма ве ће кри зе и спо ри јег ра ста оста лих по ре ских 
при хо да, уче шће ове ка те го ри је у не кој ме ри по ра сте. У сред њо-
роч ном пе ри о ду ко ји ка рак те ри ше еко ном ски раст, уче шће оста-
лих по ре ских при хо да се ста би ли зу је. Скок у 2014. го ди ни по сле-
ди ца је из ме на ре гу ла ти ве ко ја се ти че по ре за на имо ви ну у де лу 
ко ји се од но си на по рез на имо ви ну прав них ли ца, од но сно укљу-
чи ва ња на кна де за ко ри шће ње зе мљи шта у по рез на имо ви ну.

Не по ре ски при хо ди. Не по ре ски при хо ди сма њу ју уче шће у 
БДП то ком сред њо роч ног пе ри о да. Не по ре ске при хо де углав ном 
чи не раз не так се, на кна де и про да ја до ба ра и услу га чи је кре та ње 
у ве ли кој ме ри за ви си од тра жње и при вред не ак тив но сти та ко да 
се оче ку је но ми нал ни раст у на ред ном пе ри о ду, али ипак спо ри ји 
од ра ста БДП. У пе ри о ду 2014 –2016. го ди не „со ли дар ни по рез” је 
ура чу нат у не по ре ске при хо де, а ис кљу че ни су при хо ди по осно ву 
на кна де за ко ри шће ње зе мљи шта при ку пља ни на ло кал ном ни воу 
ко ји по ста ју део по ре за на имо ви ну.

До на ци је. Про це сом при бли жа ва ња др жа ве члан ству у ЕУ 
по ве ћа ва ју се сред ства из ИПА фон до ва ко ја мо гу да се ко ри сте, 
та ко да се оче ку је и бла ги раст уче шћа ових сред ста ва у укуп ним 
при хо ди ма. 

Та бе ла 20. Укуп ни рас хо ди у пе ри о ду 2013 –2016. го ди не,  
у % БДП

Про це на Про јек ци ја
2013 2014 2015 2016

ЈАВ НИ РАС ХО ДИ 44,9 45,0 43,1 40,6
Те ку ћи рас хо ди 41,6 41,1 39,0 37,4
Рас хо ди за за по сле не 10,7 10,3 9,3 8,5
Ку по ви на ро бе и услу га 6,4 6,6 6,5 6,5
От пла та ка ма та 2,6 3,0 2,6 2,9
Суб вен ци је 2,7 2,6 2,5 2,2
Со ци јал на по моћ и тран сфе ри 18,3 17,6 17,2 16,5
од че га пен зи је 13,2 12,8 12,3 11,8
Оста ли те ку ћи рас хо ди 0,9 1,0 0,9 0,9
Ка пи тал ни рас хо ди 2,9 3,3 3,6 3,1
Не то бу џет ске по зај ми це 0,3 0,6 0,5 0,2

 Из вор: МФИН

Фи скал но при ла го ђа ва ње на стра ни рас хо да сек то ра др жа ве у 
по сма тра ном пе ри о ду из но си 4,2 п п. Нај ве ћи део при ла го ђа ва ња 
од но си се на те ку ћу по тро шњу, чи ме се из бе га ва ве ћи пад уче шћа 
јав них ин ве сти ци ја у на ред ном сред њо роч ном пе ри о ду. По себ на 
фи скал на пра ви ла обез бе ђу ју да се сма ње ње фи скал ног де фи ци та 
у од но су на БДП нај ве ћим де лом оства ри упра во на тај на чин.

Глав не ме ре штед ње пред ста вља ју огра ни че ње ра ста пла та 
и пен зи ја, ре фор ма си сте ма за ра да за по сле них у јав ном сек то ру, 
за вр ше так про це са ре струк ту ри ра ња дру штве них пред у зе ћа и ре-
ша ва ње пи та ња не е фи ка сних јав них пред у зе ћа. На рас ход ној стра-
ни при о ри тет у на ред ном пе ри о ду пред ста вља ју ин фра струк тур не 
ин ве сти ци је и раз вој по љо при вре де та ко да би се у слу ча ју ства ра-
ња до дат ног фи скал ног про сто ра рас по ло жи ва сред ства усме ри ла 
у ове две обла сти.

Рас хо ди за за по сле не. Пла те у сек то ру др жа ве, ка ко је пред-
ви ђе но фи скал ним пра ви ли ма, ускла ђу ју се са кре та њем ин фла ци-
је и де лом ра ста БДП у прет ход ној го ди ни ко ји је ве ћи од 4%. Из у-
зет но, у 2014. го ди ни, пр ва ин дек са ци ја (у апри лу) би ће у ви си ни 
од 0,5% (као и у ок то бру 2013. го ди не), а дру га (ок то бар ска) пре ма 
фи скал ном пра ви лу. На кон то га, по чев ши од април ске ин дек са ци-
је 2015. го ди не пла те ће би ти ин дек си ра не са по 0,5%. Има ју ћи у 
ви ду про јек то ва ну ин фла ци ју у по сма тра ном пе ри о ду, оче ку је се 
зна чај но сма ње ње уче шћа рас хо да за за по сле не у БДП. Осим огра-
ни че ња ра ста за ра да у 2015. и 2016. пред ви ђе на је обим на ре фор-
ма си сте ма за ра да, као и про ме на и ра ци о на ли за ци ја у јав ном сек-
то ру, ко ја би тре ба ло да до не се уште де од око 1% у том пе ри о ду.

Ку по ви на ро бе и услу га. За ову ка те го ри ју рас хо да пред ви ђе но 
је ре ла тив но ста бил но уче шће у БДП. Из у зе так пред ста вља ре пу-
блич ки бу џет где се пла ни ра сма ње ње дис кре ци о них рас хо да, та ко 
да се у 2014. го ди ни ови рас хо ди сма њу ју у из но су од 4 млрд ди на-
ра. Ова ка те го ри ја рас хо да је зна чај но сма ње на већ у 2013. го ди ни 
(са 7,0% БДП у 2012. го ди ни), на шта је де ло ва ло ви ше фак то ра: 
уки да ње соп стве них при хо да ко је омо гу ћа ва ра ци о нал ни је и ефи-
ка сни је упра вља ње бу џет ским сред стви ма, као и њи хо ву кон тро лу, 
уво ђе ње ре да у про цес јав них на бав ки и успо ра ва ње ин фла ци је.

От пла та ка ма та. Тро шко ви от пла те ка ма та на ла зе се на 
исто риј ски нај ви шем ни воу и из но се ско ро 3% БДП. Из у зет но 
ви сок ни во јав ног ду га мо гао би да до ве де уче шће ка ма та у БДП 
на 4,0% у на ред ном пе ри о ду. Да до ово га не би до шло пла ни ра се 
да се зна чај на сред ства ко ја би се до би ла при ва ти за ци јом и обез-
бе ђи ва њем по вољ них кре ди та ис ко ри сте за пре вре ме ну от пла ту 
„ску пог ду га” што би до ве ло до зна чај них уште да код оба ве за по 
осно ву ка ма та. Осим то га ста би ли за ци ја кре та ња јав ног ду га у на-
ред ном пе ри о ду тре ба ло би да до ве де до по сте пе ног сма ње ња ка-
ма та, ка ко у но ми нал ном, та ко и у ре ла тив ном из но су. 

Со ци јал на по моћ и тран сфе ри ста нов ни штву. Нај ве ћа ка те-
го ри ја у окви ру тран сфе ра ста нов ни штву су пен зи је. У скла ду са 
За ко ном о бу џет ском си сте му и по себ ним фи скал ним пра ви лом 
ко је ре гу ли ше ускла ђи ва ње пен зи ја, пред ви ђе но је да се пен зи је 
ускла ђу ју на исти на чин као и пла те. Као и код пла та у јав ном сек-
то ру, у ок то бру 2013. го ди не и апри лу 2014. го ди не ин дек са ци ја 
ће би ти фик си ра на на 0,5%, а у ок то бру 2014. го ди не у скла ду са 
фи скал ним пра ви лом. На кон то га, од 2015. го ди не раст пен зи ја 
би се ускла ђи вао са по 0,5% у апри лу и ок то бру. У 2012. го ди ни 
уче шће пен зи ја у БДП из но си ло је 14,3%, а циљ, ко ји је де фи ни-
сан фи скал ним пра ви ли ма, је сма ње ње уче шћа пен зи ја у БДП на 
10%. То ком на ред ног сред њо роч ног пе ри о да оче ку је се сма њи ва-
ње овог уче шћа на 11,8%, на шта би осим фи скал них пра ви ла тре-
ба ло да ути че и успо ра ва ње ра ста бро ја пен зи о не ра као ре зул тат 
па ра ме тар ских ре фор ми у пен зи о ном си сте му ко је су већ по че ле 
да да ју ре зул та те. Оста ли об ли ци со ци јал них да ва ња и тран сфе ра 
ста нов ни штву у пе ри о ду од 2014. до 2016. го ди не ускла ђи ва ће се 
при ме ном про пи са не ин дек са ци је, те ку ћих и пла ни ра них из ме на 
по ли ти ка у овој обла сти и про јек то ва ног бро ја ко ри сни ка. Осим 
то га оче ку је се по ве ћа ње по треб них сред ста ва за од ре ђе не ви до-
ве со ци јал не по мо ћи с об зи ром на оштре ме ре фи скал не кон со ли-
да ци је у на ред ном пе ри о ду. Уче шће рас хо да за со ци јал на да ва ња, 
опа да са 19,2% БДП ко ли ко је из но сио у 2012. го ди ни на 16,5% у 
2016. го ди ни. Зна чај на из ме на у со ци јал ној по ли ти ци је пла ћа ње 
труд нич ког бо ло ва ња у из но су од 100% пла те, по чев ши од 2014. 
го ди не.

Суб вен ци је и бу џет ски кре ди ти. Фи скал но при ла го ђа ва ње 
у по сма тра ном пе ри о ду до брим де лом ће се спро ве сти сма ње-
њем сред ста ва за суб вен ци је и бу џет ске кре ди те. Прет по став ке за 



сма ње ње ових рас хо да су за вр ше так про це са ре струк ту ри ра ња дру штве них и јав них пред у зе ћа, као и ре де фи ни са ње ме ра по др шке при-
вре ди у ци љу усме ра ва ња огра ни че них бу џет ских сред ста ва на ефи ка сни је про гра ме по др шке при вре ди ко ји по сти жу нај бо ље ре зул та те 
са ста но ви шта под сти ца ња при вред ног ра ста и сма ње ња не за по сле но сти. У 2014. и 2015. го ди ни пред ви ђе на су зна чај на сред ства по 
осно ву от ку па по тра жи ва ња по осно ву рад ног од но са у пред у зе ћи ма у по ступ ку при ва ти за ци је и ова сред ства ће се ис пла ћи ва ти са по зи-
ци је бу џет ских по зај ми ца.

Ка пи тал ни рас хо ди. При о ри тет ну област на рас ход ној стра ни пред ста вља ју ка пи тал не ин ве сти ци је. Сма ње њем те ку ће по тро шње 
сек то ра др жа ве ства ра се про стор за одр жа ва ње ни воа јав них ин ве сти ци ја на ни воу од око 3% БДП у на ред ном сред њо роч ном пе ри о ду. 
Има ју ћи у ви ду огра ни че на сред ства, по се бан зна чај у пла ни ра њу ин ве сти ци ја на сред њи рок има ће ин ве сти ци је од на ци о нал ног зна ча ја 
(Ко ри до ри X и XI, га со вод Ју жни ток). За зна чај ни је по ве ћа ње уче шћа ка пи тал них рас хо да, у усло ви ма фи скал ног при ла го ђа ва ња, нео п-
хо дан је сна жни ји и ди на мич ни ји при вред ни раст.

2.3. Про грам за сма ње ње ду га

У скла ду са прин ци пом фи скал не од го вор но сти, уко ли ко оп шти дуг др жа ве пре ђе 45% БДП, Вла да је ду жна да пред ло жи ме ре ко ји-
ма ће се дуг при бли жи ти ци ља ном ни воу, од но сно вра ти ти у одр жи ве окви ре. Еко ном ска кри за ко ја је за по че ла кра јем 2008. го ди не има-
ла је за по сле ди цу пад или успо ре ње ра ста бу џет ских при хо да. У усло ви ма из о стан ка или пот пу ног од су ства струк тур них ме ра до шло 
је до уве ћа ња го ди шњег ни воа фи скал ног де фи ци та. У пе ри о ду од 2008. до 2012. го ди не де фи цит оп ште др жа ве по рас тао је са 2,6% на 
6,4% БДП при че му је сва ке го ди не за бе ле жен ње гов раст. Исто вре ме но јав ни дуг је ушао у екс пло зив ну пу та њу ра ста, при че му је од нос 
ду га и БДП удво стру чен, са око 30% БДП кра јем 2008. го ди не до сти гао је 61% БДП на кра ју 2012. го ди не, уз по ве ћа ње ни воа ду га са мо 
у тој го ди ни за око 13 п.п. 

Ме ре фи скал не кон со ли да ци је усво је не кра јем 2012. го ди не за у ста ви ле су овај тренд. Пу ни ефек ти тих ме ра ни су оства ре ни у 2013. 
го ди ни, али уз про јек то ван фи скал ни де фи цит од 5,6% БДП, успо ра ва се при раст ду га, ко ји је про це њен на 64,2% БДП. По сто је ћи ни во 
јав ног ду га, а на ро чи то ди на ми ка ње го вог кре та ња у прет ход ном пе ри о ду ни су фи скал но одр жи ви. 

Пред ви ђе не ме ре за ста би ли за ци ју др жав ног бу џе та, ко ји ма је пред ви ђе но ку му ла тив но при ла го ђа ва ње од 4,6% БДП (5,7% БДП, уз 
уве ћа ни де фи цит) у пе ри о ду 2014 –2016. го ди не, до во де до спу шта ња де фи ци та оп ште др жа ве на 2,3% (3,2% уве ћа ни де фи цит) БДП у 
2016. го ди ни. У истом пе ри о ду до ла зи до ста би ли за ци је ду га на ни воу од 69,7% БДП. Фи скал ни де фи цит ни је је ди ни фак тор ко ји ути че 
на ви си ну јав ног ду га и сто га је нео п ход но спро ве сти до дат не ме ре кроз уна пре ђе ње упра вља ња јав ним ду гом:

 – огра ни че ње из да ва ња но вих га ран ци ја, по себ но га ран ци ја јав ним пред у зе ћи ма за те ку ћу ли квид ност и га ран ци ја ло кал ним са мо-
у пра ва ма;

 – огра ни че ње за кљу чи ва ња но вих про јект них зај мо ва у слу ча је ви ма да прет ход но одо бре ни зај мо ви ни су ефи ка сно ко ри шће ни;
 – от куп јед ног де ла ску пљег ду га ко ри шће њем сред ста ва из по вољ ни јих зај мо ва и при ва ти за ци о них при хо да.
Про грам ме ра за сма ње ње фи скал ног де фи ци та и фи скал ни оквир у пе ри о ду 2014 –2016. го ди не, ко јим је пред ви ђен пад кон со ли до-

ва ног фи скал ног де фи ци та на 2,3% у 2016. го ди ни, пред ста вља ју основ ни сце на рио и са став ни су део про гра ма за сма ње ње јав ног ду га.
У скла ду са фи скал ним пра ви ли ма нео п ход но је пред ви де ти ди на ми ку спу шта ња ни воа оп штег ду га на ни во од 45% БДП. Сце на-

рио пред ви ђа до сти за ње тог ни воа у 2025. го ди ни. Ова ко дуг пе ри од при ла го ђа ва ња за сно ван је на прет по став ци да го ди шње при ла го ђа-
ва ње де фи ци та ве ће од 1 п п. БДП ни је оства ри во у ду жем пе ри о ду и у усло ви ма успо ре ног, од но сно уме ре ног ра ста, без ве ћих по сле ди-
ца по ста нов ни штво и при вре ду. 

Прет по став ке у основ ном сце на ри ју су:
 – фи скал но при ла го ђа ва ње у пе ри о ду на кон 2016. го ди не је на не што ни жем ни воу од оног пред ви ђе ном у пе ри о ду од 2014 –2016. 

го ди не; 
 – по сте пе но опа да ње уче шћа јав них при хо да од 0,5% БДП про сеч но го ди шње;
 – до сти за ње фи скал ног ба лан са у 2022. го ди ни и бла гог су фи ци та у пе ри о ду на кон то га;
 – не то при раст из да тих га ран ци ја у про се ку око ну ле на кон 2017. го ди не (у скла ду са прет по став ка ма за пе ри од од 2014 –2016. го-

ди не); 
 – ре ал ни раст БДП од 3,5% у 2020. го ди ни уз по сте пе но успо ра ва ње на 3% у ду жем ро ку, што под ра зу ме ва про сеч ни раст у од ре ђе-

ној ме ри ви ши од по тен ци јал ног;
 – про сеч ну но ми нал ну про ме ну де ви зног кур са од 2% го ди шње у по сма тра ном пе ри о ду;
 – без зна чај них не га тив них ефе ка та на кре та ње ка мат них сто па;
 – без зна чај них при ли ва од при ва ти за ци је у пе ри о ду 2017 –2025. го ди не.

Та бе ла 21. Си му ла ци ја ни воа укуп ног ду га у основ ном сце на ри ју до 2026. го ди не
Сце на рио  – при ме на ме ра 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
При хо ди 41,5 39,3 39,5 38,9 38,3 37,9 37,5 37,1 36,6 36,1 35,6 35,2 34,7 34,3
Рас хо ди 47,9 44,9 45,0 43,1 40,6 39,8 39,0 38,2 37,3 36,4 35,7 35,1 34,6 34,2
- при ла го ђа ва ње -3,0 -0,1 -1,8 -1,5 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4
Фи скал ни ре зул тат -6,4 -5,6 -5,5 -4,2 -2,3 -1,9 -1,5 -1,1 -0,7 -0,3 -0,1 0,0 0,1 0,1
Фи скал ни ре зул тат** -6,5 -7,1 -5,2 -3,2 -2,8 -2,4 -2,0 -1,6 -1,2 -1,0 -0,9 -0,8 -0,8
 
Јав ни дуг у БДП 61,0 64,2 67,2 69,8 69,7 67,8 65,5 62,8 59,8 56,6 53,6 50,6 47,8 45,0
Јав ни дуг у БДП, без при ме не ме ра 61,0 64,2 70,9 74,9 77,4
БДП ре ал ни раст -1,7 2,0 1,0 1,8 2,0 3,0 3,0 3,3 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1

* Фи скал ни де фи ци ти су при ка за ни без до дат них фи нан сиј ских тран сак ци ја
** Фи скал ни де фи цит ко ји укљу чу је фи нан сиј ске тран сак ци је

При ова квом сце на ри ју нај ве ћи те рет фи скал ног при ла го ђа ва ња је на по чет ку по сма тра ног пе ри о да уз по сте пе но опа да ње. Укуп но 
ку му ла тив но при ла го ђа ва ње од 2014. го ди не, на стра ни рас хо да је око 12 п п. или не што ис под 0,8 п п. го ди шње у про се ку. До са да шње 
ис ку ство го во ри да је овај ни во кон со ли да ци је на гор њој гра ни ци мо гућ но сти, али из во дљив. Зна чај ни ји до при нос сма ње њу рас хо да у 
ка сни јем пе ри о ду, услед по сте пе ног опа да ња ни воа ду га, омо гу ћа ва сма ње ње рас хо да за ка ма те, што пред ста вља по зи тив ну про ме ну у 
струк ту ри рас хо да. Кре та ње рас хо да за ка ма те у пе ри о ду од 2013 –2016. го ди не у зна чај ној ме ри ума њу је ефек те уште да по стиг ну тим на 
дру гим по зи ци ја ма, и њи хо во сма ње ње, као нај не про дук тив ни јег рас ход ног об ли ка, пред ста вља при о ри тет.



Гра фи кон 14. По ре ђе ње раз ли чи тих сце на ри ја и ути цај на ви си ну јав ног ду га

На гра фи ко ну су при ка за не си му ла ци је ал тер на тив них сце на ри ја кре та ња јав ног ду га, у за ви сно сти од про ме на од ре ђе них прет по-
став ки у основ ном сце на ри ју. Ра ди бо љег по ре ђе ња из вр ше на је ва ри ја ци ја са мо јед не ва ри ја бле ко ја ути че на ни во ду га. У ствар но сти су 
мо гу ће мно го број не ком би на ци је кре та ња раз ли чи тих фак то ра ко ји де лу ју на јав ни дуг. 

Сце на рио „успо ре ни раст” под ра зу ме ва про се чан ре ал ни раст БДП од око 2,1% у по сма тра ном пе ри о ду уз исти ни во фи скал ног де-
фи ци та. На кра ју пе ри о да јав ни дуг до сти же ни во од 57,7%. Опа сност ко ју под ра зу ме ва ова кав сце на рио про ду же ног успо ре ног ра ста, 
ле жи у то ме што и по ред истог ни воа фи скал ног при ла го ђа ва ња на стра ни де фи ци та, ни во јав ног ду га не па да до вољ но бр зо. Са дру ге 
стра не, успо ре ни раст сам по се би про ду ку је ви ше ни вое фи скал ног де фи ци та, па су нео п ход на још ве ћа сма ње ња рас хо да ка ко би се 
за др жа ла и ова ко не по вољ на пу та ња. Ула зак у круг успо ре ног ра ста, ви со ког де фи ци та, нео п ход но сти за ме ра ма штед ње и да љег успо ра-
ва ња ра ста услед то га је те шко из бе ћи. 

Сце на рио „спо ро при ла го ђа ва ње” под ра зу ме ва спо ри је при ла го ђа ва ње на стра ни рас хо да и то од 0,4 п п. у про се ку, док се у по сма-
тра ном пе ри о ду фи скал ни де фи цит не спу шта ис под 3% БДП. У овом слу ча ју не до ла зи до зна чај ни јег сма ње ња ни воа уче шћа јав ног 
ду га и по ред од ре ђе ног фи скал ног при ла го ђа ва ња. У слу ча ју ком би на ци је овог и прет ход ног сце на ри ја ни во ду га по при мио би екс пло-
зив ну пу та њу.

Сце на рио „ви ше из да те га ран ци је” под ра зу ме ва не то при раст из да тих га ран ци ја и то у на ни воу од 0,5% до 0,9% го ди шње уз за-
др жа ва ње оста лих прет по став ки. Ова прет по став ка под ра зу ме ва за др жа ва ње ни воа не то при ра ста из да тих га ран ци ја ко ји је при су тан у 
пе ри о ду пре 2014. го ди не. На кра ју по сма тра ног пе ри о да ни во јав ног ду га ви ши је за око 6% БДП. Еви дент но је да се број ни по зи тив ни 
ефек ти мо гу оства ри ти бо љом кон тро лом и уво ђе њем стро жи јих кри те ри ју ма за из да ва ње но вих га ран ци ја.

Сце на рио „без при ме не ме ра” прет по ста вља дру га чи ју пу та њу уче шћа ду га и у пе ри о ду од 2013. до 2016. го ди не. По чет ни ни во 
ду га у 2014. го ди ни је ви ши за 6,7 п п., а у 2016. го ди ни до сти же ни во од 77,4% БДП. Овај сце на рио пред ста вља нај ло ши ју ва ри јан ту ко-
ја под ра зу ме ва од су ство ме ра фи скал не кон со ли да ци је и од су ство до дат них фи нан сиј ских при ли ва пред ви ђе них у основ ном сце на ри ју. 
Сред ства ко ја би се упо тре би ла у те свр хе омо гу ћа ва ју де лом сма ње ње рас хо да за ка ма те пу тем про ме не струк ту ре ду ге или ди рект ним 
ути ца јем на по тре бан ни во до дат ног за ду жи ва ња. Пу та ња ду га ко ја про из и ла зи из овог сце на ри ја је нај не по вољ ни ја, док оста ли при ка за-
ни сце на ри ји прет по ста вља ју пу ну при ме ну ме ра бар до 2016. го ди не, па се на овај на чин нај ја сни је при ка зу ју раз ме ре и ути цај од су ства 
ме ра фи скал не кон со ли да ци је. 

Нај бо ља пу та ња и нај бр же спу шта ње ни воа ду га обез бе ди ло би се при ме ном основ ног сце на ри ја при че му се ком би на ци јом огра-
ни че ног ра ста га ран ци ја и упо тре бом при ва ти за ци о них и оста лих до дат них фи нан сиј ских сред ста ва, омо гу ћа ва још бр же до сти за ње за-
кон ског ни воа ду га, уз мно го ма ње не га тив не ефек те на при вре ду, ста нов ни штво и ма кро е ко ном ско окру же ње. 

По ре ђе ња ра ди, уко ли ко би циљ био да се ни во ду га сма њи на 45% БДП у 2023. го ди ни, би ло би по треб но сна жни је фи скал но при-
ла го ђа ва ње и до сти за ње фи скал ног су фи ци та од око 1,5% БДП у тој го ди ни, што се ви ди на сле де ћем гра фи ко ну. При ка за ни су про јек то-
ва ни фи скал ни ре зул та ти у две ва ри јан те од ко јих је основ ни сце на рио у скла ду са про гра мом за сма ње ње ду га, а ал тер на тив ни сце на рио 
под ра зу ме ва спу шта ње ду га на 45% БДП у 2023. го ди ни. Да би ово би ло оства ре но по треб но је мно го ве ће фи скал но при ла го ђа ва ње, 
од но сно у 2023. го ди ни за ова кав ре зул тат би ло би по треб но до дат но при ла го ђа ва ње од 1,4% БДП, што из но си око 111,1 млрд ди на ра у 
тој го ди ни, а укуп но 412 млрд ди на ра ку му ла тив ног при ла го ђа ва ња у пе ри о ду 2016 –2023. го ди не. За тај из нос би би ло по треб но по ве-
ћа ти при хо де, сма њи ти рас хо де или кре и ра ти ком би на ци ју ме ра на при ход ној и рас ход ној стра ни што за ова ко ви со ке из но се не де лу је 
из во дљи во. 



Гра фи кон 15. Фи скал ни ре зул тат и до дат но при ла го ђа ва ње у за ви сно сти од ди на ми ке сма ње ња јав ног ду га

Из тог раз ло га фи скал на по ли ти ка и на кон 2016. го ди не мо ра би ти усред сре ђе на на да ље успо ра ва ње ра ста ду га, пу тем сма ње ња ре-
ла тив ног уче шћа де фи ци та у БДП и кроз фи скал но при ла го ђа ва ње на стра ни рас хо да. Ва жно је на по ме ну ти да ће успе шном спро во ђе њу 
овог про гра ма до при не ти и аде кват на кон тро ла и пра ће ње из да ва ња но вих га ран ци ја. За др жа ва ње из да тих га ран ци ја у ни воу утвр ђе ном 
овим про гра мом као пред у слов има уна пре ђе ње про це са пра ће ња, про це не ри зи ка и при о ри ти за ци је ин ве сти ци о них про је ка та.

Сце на рио у ко ме би Вла да од сту пи ла од фи скал ног окви ра, утвр ђе ног овом стра те ги јом, укљу чу ју ћи по ред ме ра фи скал ног при ла-
го ђа ва ња и на ста вак спро во ђе ња струк тур них ре фор ми, мо гао би до ве сти до кри зе јав ног ду га и ма кро е ко ном ске не ста бил но сти. Спре-
ча ва ње кри зе ду га и успо ра ва ње ње го вог ра ста мо гу ће је оства ри ти је ди но кроз сма ње ње де фи ци та већ од 2014. го ди не, пу тем при ме не 
ме ра штед ње и кон тро ле ра ста рас хо да, али и на став ком спро во ђе ња ре фор ми ко је ће у сред њо роч ном пе ри о ду до ве сти до оздра вље ња 
јав них фи нан си ја.

2.4. Фи скал ни ри зи ци

Јав не фи нан си је Ре пу бли ке Ср би је су о ча ва ју се са број ним ри зи ци ма у на ред ном сред њо роч ном пе ри о ду. Фи скал ним ри зи ци ма 
сма тра ју се окол но сти ко је би, уко ли ко се ре а ли зу ју, до ве ле до зна чај ни јег па да при хо да или по ве ћа ња рас хо да. Оства ре ње пред ви ђе ног 
оби ма при хо да и рас хо да за ви си од успе ха фи скал не по ли ти ке да ми ни ми зи ра ве ро ват но ћу ре а ли за ци је ри зи ка. Успех у упра вља њу фи-
скал ним ри зи ци ма за ви си од по ли тич ких, ма кро е ко ном ских и со ци јал них окол но сти у зе мљи и у окру же њу.

Пад при вред не ак тив но сти. Не га тив ни сце на рио ко ји у на ред ном пе ри о ду под ра зу ме ва пад при вред не ак тив но сти или ма њи раст, 
до вео би до зна чај ног сма ње ња при ли ва ка пи та ла, сма ње ња спољ но тр го вин ске раз ме не, и по осно ву сма ње не ак тив но сти до су жа ва ња 
де фи ци та те ку ћег ра чу на. У том слу ча ју до шло би до ма њих при хо да, и по сле дич но ве ћег де фи ци та, уко ли ко се не би ишло на до дат но 
при ла го ђа ва ње на рас ход ној стра ни. Уко ли ко би се оства рио не га ти ван сце на рио из по гла вља 2.4 овог до ку мен та, де фи цит би у 2014. го-
ди ни био ве ћи за 0,4% БДП, а у 2016. го ди ни за 0,7% БДП, у по ре ђе њу са основ ним сце на ри јом.

Ин фла ци ја. Ин фла ци ја је зна чај на де тер ми нан та кре та ња и при хо да и рас хо да. Ве ћа ин фла ци ја од про јек то ва не ути ца ла би на раст 
ка ко при ход не, та ко и рас ход не стра не бу џе та оп ште др жа ве. С об зи ром да је ин фла ци ја глав на де тер ми нан та кре та ња пла та и пен зи-
ја ко је пред ста вља ју пре ко 50% рас хо да сек то ра оп ште др жа ве, ве ћа ин фла ци ја ће до ве сти до ве ћег де фи ци та, тј. раст ин фла ци је пре ко 
про јек то ва не за 1 п.п. до вео би до ра ста де фи ци та за 0,1 п п. у 2015. и 2016. го ди ни. Ово не би има ло на ро чи ти ути цај на 2014. го ди ну с 
об зи ром да је ин дек са ци ја пла та и пен зи ја огра ни че на.

Каматe. На из дат ке за ка ма те, осим ви си не и струк ту ре јав ног ду га ути чу и фак то ри као што су де ви зни курс и ка мат не сто пе на 
ме ђу на род ном тр жи шту. С об зи ром на не пред ви ди вост кре та ња по је ди них ва ри ја бли мо гу ће је по ве ћа ње по треб них сред ста ва за ка ма те 
у на ред ном пе ри о ду. Зна ча јан део јав ног ду га пред ста вља ју га ран ци је из да те јав ним пред у зе ћи ма. У слу ча ју да пред у зе ћа мо гу да из вр-
ша ва ју сво је оба ве зе ове га ран ци је уве ћа ва ју ни во јав ног ду га, али не зах те ва ју до дат на сред ства. Уко ли ко пред у зе ћа не мо гу да пла ћа ју 
сво је оба ве зе ове га ран ци је се ак ти ви ра ју и по треб на су до дат на сред ства, ка ко за от пла ту глав ни це, та ко и за ка ма те.

Уко ли ко не би до шло до при ли ва пред ви ђе них при ва ти за ци о них сред ста ва и по вољ ни јег за ду жи ва ња у пе ри о ду 2014−2016. го ди не, 
у пе си ми стич ном сце на ри ју пред ви ђе но је да би зај мо ви за ка ма те ку му ла тив но би ли ви ши за 56 млрд ди на ра или 1,3% БДП у по сма тра-
ном пе ри о ду. 

Си ва еко но ми ја. Про гра мом ме ра фи скал не кон со ли да ци је пред ви ђе ни су и да љи на по ри на су зби ја њу по ре ске ева зи је и си ве еко но-
ми је. Уко ли ко не би до шло до оства ре ња оче ки ва них ефе ка та на том по љу или уко ли ко до ђе до да љег по гор ша ња, мо гу ћи су гу би ци на 
стра ни при хо да од пре ко 16 млрд го ди шње. 

Не у тро ше на сред ства из прет ход них го ди на. У про те клом пе ри о ду код по је ди них ни воа вла сти фор ми ра ла су се зна чај на не у тро-
ше на сред ства ко ја се углав ном у при бли жном из но су пре ба цу ју у на ред ни пе ри од и та ко не ути чу на дис тор зи ју фи скал ног ре зул та та. 
Уко ли ко би, ме ђу тим, до шло до па да ли квид но сти и сла би је на пла те те ку ћих при хо да, мо же до ћи до убр за ног тро ше ња ових сред ста ва и 
по ве ћа ња фи скал ног де фи ци та. Иако ути че на уку пан ни во де фи ци та ова ко ге не ри сан део фи скал ног ре зул та та не ути че на ни во јав ног 
ду га у тре нут ку ње го вог ства ра ња, али мо же не по вољ но да де лу је на ни во ли квид но сти у бу дућ но сти и ства ра у не кој ме ри по гре шну 
сли ку о ста њу јав них фи нан си ја. 

Про јект ни зај мо ви. Про јект ни зај мо ви су кљу чан из вор фи нан си ра ња зна чај них ин фра струк тур них ин ве сти ци ја. Сред ства ових зај-
мо ва ула зе у об ра чун фи скал ног ре зул та та и то у нај ве ћој ме ри као ка пи тал ни рас хо ди. Иако бр же по вла че ње ових сред ста ва ни је ло ше са 
ста но ви шта при вре де и тре ба ло би да под стак не ве ћу при вред ну ак тив ност и ди на мич ни ји раз вој, оно по ве ћа ва рас ход ну стра ну бу џе та 
и де фи цит. 

Јав но-при ват но парт нер ство (ЈPP). Све о бу хват на про це на и ана ли за ри зи ка у свим фа за ма им пле мен та ци је јав но-при ват них 
парт нер ста ва, ви ше го ди шње бу џе ти ра ње ових про је ка та, пре ци зна вре мен ска ди на ми ка свих бу ду ћих тро шко ва јав ног сек то ра, ана ли за 



ин ди рект них оба ве за и ри зи ка за њи хо во ак ти ви ра ње, пред у сло ви су за сма ње ње из ло же но сти јав них фи нан си ја ри зи ци ма на ста лим то-
ком спро во ђе ња ових про је ка та. У од лу ци Вла де о обра зо ва њу Ко ми си је за jaвно-привaтнo парт нер ство пред ви ђе но је да се про је кат не 
мо же ре а ли зо ва ти без по зи тив ног ми шље ња Ко ми си је, док Ко ми си ја не мо же да ти по зи тив но ми шље ње без по зи тив ног гла са чла на Ко-
ми си је ко ји пред ста вља ми ни стар ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја. При пре мље на је тaкoђe, Ме то до ло ги ја за из ра чу на ва ње до би је не 
вред но сти за уло же ни но вац (Va lue for mo ney) ко ја мо ра да до ка же пред ност ре а ли за ци је про јек та пу тем јав но-при ват ног парт нер ства у 
од но су на тра ди ци о нал ну јав ну на бав ку, укљу чу ју ћи кван ти фи ка ци ју и ало ка ци ју ри зи ка.

2.5. Ци клич но при ла го ђе ни фи скал ни ба ланс

Ци клич но при ла го ђе ни фи скал ни ба ланс је фи скал ни ба ланс из ко га је ис кљу чен изо ло ва ни ути цај при вред ног ци клу са, а иден ти-
тет од ко га се по ла зи је сле де ћи:

B = CB + CAB

Део фи скал ног ба лан са (B) ко ји се ауто мат ски при ла го ђа ва ци клич ним флук ту а ци ја ма на зи ва се ци клич ни фи скал ни ба ланс (CAB), 
а циљ про це ду ре је изо ло ва ње ци клич не ком по нен те фи скал ног ба лан са (CB) ко ја је ре зул тат при су ства про из вод ног ја за. Ствар ни фи-
скал ни ба ланс би ће јед нак ци клич но при ла го ђе ном у слу ча ју да је про из вод ни јаз јед нак ну ли, тј. ако је сто па ра ста ре ал ног БДП јед на ка 
по тен ци јал ној.

За оце њи ва ње ци клич но при ла го ђе ног де фи ци та ко ри шћен је при ступ ОЕЦД и то дез а гре ги ра ни при ступ, што под ра зу ме ва оце њи-
ва ње ела стич но сти по је ди нач них ка те го ри ја ци клич но осе тљи вих при хо да и рас хо да. Ци клич но при ла го ђе ни ба ланс из ра чу на ва се по 
сле де ћој фор му ли:

CABt = B t  – η (Yt -Yt*)/Yt*

У прет ход ној фор му ли η(Yt -Yt*)/Yt* пред ста вља ци клич ни део ба лан са, пред ста вљен као про из вод ко е фи ци јен та осе тљи во сти ба-
лан са у од но су на про из вод ни јаз (η) и оце ње ног про из вод ног ја за у по сма тра ној го ди ни ((Yt -Yt*)/Yt*). Ко е фи ци јент осе тљи во сти фи скал-
ног ба лан са јед нак је ра зли ци ко е фи ци је на та осе тљи во сти при хо да и рас хо да η = ηТ - ηG.

За оце ну укуп не осе тљи во сти јав них при хо да пр во се оце њу ју ела стич но сти сле де ћих ка те го ри ја при хо да (при хо ди чи ја се по ре ска 
осно ви ца сма тра ци клич но осе тљи вом): по ре за на до хо дак, по ре за на до бит, со ци јал них до при но са и по ре за на по тро шњу.

На стра ни рас хо да, у окви ру ове ме то до ло ги је ОЕЦД вр ши се оце њи ва ње са мо ела стич но сти ја за не за по сле но сти јер се прет по ста-
вља да је је ди но та ком по нен та ци клич но осе тљи ва, од но сно под ути ца јем по слов ног ци клу са. Иако се и за не ке дру ге ка те го ри је рас хо да 
мо же сма тра ти да су ци клич ни (део рас хо да за со ци јал ну по моћ), пре ма ОЕЦД при сту пу они се сма тра ју дис кре ци о ним. 

За оце ну ела стич но сти нео п ход но је са да про це ни ти ела стич ност од го ва ра ју ће по ре ске осно ви це у од но су на про из вод ни јаз, а то се 
вр ши при ме ном од го ва ра ју ћих еко но ме триј ских ме то да. Сле де ћи ко рак у од ре ђи ва њу ко е фи ци је на та осе тљи во сти при хо да и рас хо да (ηТ 
и ηG), је пон де ри са ње до би је них ела стич но сти уче шћем у при мар них при хо ди ма или рас хо ди ма, и њи хо во са би ра ње ка ко би се до би ли 
ко е фи ци јен ти укуп не ела стич но сти. 

Мно же њем ова ко до би је них ела стич но сти при хо да и рас хо да са уче шћем ци клич но осе тљи вих при хо да и рас хо да у БДП (про сек 
пе ри о да), до би ја ју се ко е фи ци јен ти осе тљи во сти јав них при хо да и рас хо да, и за при хо де оце ње но је да из но си ηТ=0,386 а за рас хо де ηG=-
0,01. Укуп на осе тљи вост фи скал ног ба лан са до би је на као збир осе тљи во сти при хо да и рас хо да је η = 0,386  – (-0,01) = 0,387.

До би је ни ре зул та ти и њи хо во ту ма че ње у ве ли кој ме ри за ви се од ду жи не ко ри шће не се ри је у еко но ме триј ској оце ни ела стич но сти, 
од по у зда но сти ста ти стич ких по да та ка, по сто ја ња струк тур них ло мо ва у се ри ји, про ме на ме то до ло ги је и об у хва та, као и осо би на са мог 
мо де ла.

Та бе ла 22. Фи скал ни ба ланс и ком по нен те за об ра чун ци клич но при ла го ђе ног ба лан са у пе ри о ду 2001−2016. го ди не, у % БДП
 Про из вод ни јаз* Фи скал ни ба ланс** Ци клич но при ла го ђе ни фи скал ни ба ланс Ци клич ни фи скал ни ба ланс Ка рак тер фи скал не по ли ти ке (фи скал ни им пулс)

2001 0,8 -0,7 -1,0 0,3 /
2002 -0,1 -2,7 -2,7 0,0 1,7
2003 -2,8 -4,2 -3,1 -1,1 0,4
2004 0,7 -0,9 -1,2 0,3 -1,9
2005 0,9 1,1 0,7 0,4 -1,9
2006 0,0 -1,6 -1,6 0,0 2,3
2007 1,8 -2,0 -2,7 0,7 1,1
2008 3,4 -2,6 -4,0 1,3 1,3
2009 -1,4 -4,5 -3,9 -0,5 0,0
2010 -0,9 -4,7 -4,4 -0,4 0,4
2011 0,3 -5,0 -5,1 0,1 0,7
2012 -1,8 -6,4 -5,7 -0,7 0,6
2013 -0,5 -5,6 -5,4 -0,2 -0,3
2014* -0,4 -5,5 -5,3 -0,2 -0,1
2015* 0,1 -4,2 -4,2 0,0 -1,1
2016* 0,8 -2,3 -2,6 0,3 -1,6

* Про из вод ни јаз до би јен упо тре бом Хо дрик –Пре ско то вог фил те ра
** За пе ри од од 2014-2016  го ди не при ка за не су про јек то ва не вред но сти

На сле де ћем гра фи ко ну при ка зан је ствар ни фи скал ни и ци клич но при ла го ђе ни фи скал ни ба ланс у пе ри о ду 2001−2013. го ди не са 
про јек ци јом за пе ри од од 2014−2016. го ди не. По сма тра ју ћи по след њих не ко ли ко го ди на, по зи ти ван ефе кат ци клу са ви дљив је у 2007. и 
2008. го ди ни где је при су тан по зи ти ван про из вод ни јаз. Деј ство ци клу са је та кво да до во ди до фи скал ног ба лан са ко ји је ма њи не го што 
би био да је при вре да би ла на пу та њи по тен ци јал ног ра ста. Обр ну то, у пе ри о ду нај и зра же ни је кри зе 2009, 2010. и 2012. го ди не ути цај 
ци клу са је не га ти ван, про из вод ни јаз до сти же ре ла тив но ви со ке не га тив не вред но сти, а ствар ни фи скал ни ба ланс до сти же де фи цит у 
знат ној ме ри ви ши не го ци клич но при ла го ђе ни.



Гра фи кон 16. Ствар ни и ци клич но при ла го ђе ни фи скал ни ба ланс у пе ри о ду 2001−2016. го ди не, у % БДП

У пе ри о ду од 2013. до 2016. го ди не сто пе ра ста БДП се при бли жа ва ју по тен ци јал ним, про из вод ни јаз се по ла ко су жа ва, а 2015. го-
ди не оства ру је по зи тив ну вред ност. По сле ди ца по зи тив ног деј ства ци клу са огле да се у ма њој вред но сти ствар ног фи скал ног де фи ци та у 
од но су на ци клич но при ла го ђе ни фи скал ни де фи цит. 

Кре та ње ци клич но при ла го ђе ног де фи ци та ко ри сти се и као ин ди ка тор ка рак те ра фи скал не по ли ти ке. У та бе ли 22. у по след њој 
ко ло ни при ка зан је фи скал ни им пулс до би јен као раз ли ка ци клич но при ла го ђе ног де фи ци та у те ку ћој и прет ход ној го ди ни. При то ме, 
по зи ти ван пред знак озна ча ва екс пан зи ван, а не га ти ван пред знак ре стрик ти ван ка рак тер фи скал не по ли ти ке6. На гра фи ко ну 17. мо гу се 
уочи ти пе ри о ди екс пан зив не и ре стрик тив не фи скал не по ли ти ке, као и ве ли чи на са мог им пул са. 

Ка да се у ана ли зу укљу чи и про из вод ни јаз, мо же се до не ти оце на ефе ка та фи скал не по ли ти ке у сми слу ње не про ци клич но сти или 
кон тра ци клич но сти. Про ци клич ну по ли ти ку ка рак те ри ше при су ство екс пан зив не фи скал не по ли ти ке у пе ри о ди ма ра ста из над по тен-
ци јал ног (или ре стрик тив на по ли ти ка у усло ви ма ре це си је), а обр ну то ва жи за кон тра ци клич ну. Као ре зул тат про ци клич не фи скал не 
по ли ти ке, про ме не у рас хо ди ма пра те кре та ње БДП пре не го што су оне по сле ди ца пла ни ра не по ли ти ке. У слу ча ју оства ре ног ре ал ног 
ра ста из над по тен ци јал ног, ци клич но кре и ра на ком по нен та ра ста при хо да се та да ко ри сти за сма ње ње по ре ског оп те ре ће ња или по ве ћа-
ње рас хо да, пре не го у ци љу сма ње ња фи скал ног де фи ци та.

Гра фи кон 17. Ка рак тер и ефек ти фи скал не по ли ти ке у пе ри о ду 2002−2016. го ди не

 – – – – – – – – –
6 Би ло би ме то до ло шки ис прав но у ана ли зу укљу чи ти ци клич но при ла го ђе ни при мар ни ба ланс као ме ру фи скал ног им пул са, ме ђу тим и на овај на чин сти че се објек тив на 

сли ка ка рак те ра и ути ца ја фи скал не по ли ти ке  По сто је, на рав но, раз ли чи та огра ни че ња упо тре бе ци клич но при ла го ђе ног де фи ци та за оце ну ефе ка та фи скал не по ли ти ке у 
овом сми слу, па тре ба би ти оба зрив у да ва њу ко нач не оце не



Кон тра ци клич на по ли ти ка је во ђе на у пе ри о ду од 2009. до 2011. го ди не, то ком тра ја ња кри зе, има ју ћи у ви ду ре ла тив но екс пан зив-
ну фи скал ну по ли ти ку у усло ви ма ра ста ис под по тен ци јал ног. Еко ном ска ло ги ка на пр ви по глед на ла же ова кво по на ша ње би ло да је оно 
све сно или је по сле ди ца струк ту ре по ре ског и си сте ма јав них рас хо да. Ипак, као по сле ди ца екс пан зив не по ли ти ке ко ја за ре зул тат ни је 
има ла убр за ње ра ста, и ка да се са мо ме ра ма фи скал не по ли ти ке не мо гу укло ни ти струк тур ни раз ло зи за по сто ја ње не га тив ног про из-
вод ног ја за и ра ста (па да), про ду бљу ју се и ствар ни и ци клич ни при ла го ђе ни ба ланс, а јав ни дуг ула зи у фа зу екс пан зи је.

У пе ри о ду од 2013. до 2014. го ди не при су тан је не га ти ван про из вод ни јаз ко ји се у 2015. го ди ни за тва ра. Ово сма ње ње во ђе но бла-
гим убр за њем ре ал ног ра ста, ме ђу тим, ни је до вољ но да ауто мат ски до ве де до сма ње ња ствар ног и ци клич но при ла го ђе ног де фи ци та. На 
гор њем гра фи ко ну се мо же уочи ти да је ре ла тив но зна чај но струк тур но при ла го ђа ва ње из вр ше но то ком 2013. го ди не услед про ме не по-
ре ске по ли ти ке кра јем 2012. го ди не. Пот пу ни ефек ти ме ра не ће би ти ис по ље ни у 2013. го ди ни не го ће се део ефе ка та пре не ти у на ред ни 
пе ри од што ће да ти од ре ђе ни им пулс ре стрик тив но сти фи скал не по ли ти ке. 

 Ме ра огра ни че ња ра ста пла та и пен зи ја у пе ри о ду 2014−2016. го ди не, иако огра ни че ног тра ја ња, има ће од ре ђе ни ефе кат струк тур не 
про ме не јер пред ста вља уште ду у ви ду ма ње ба зе за бу ду ће ин дек са ци је ових рас хо да. Дру гим ре чи ма, уште да оства ре на у овом пе ри о-
ду се пре но си у на ред не го ди не као трај на ме ра. Са дру ге стра не, у 2014. го ди ни у од ре ђе ној ме ри ра сту про јек то ва ни рас хо ди за ка ма те 
и ка пи тал ни рас хо ди за ин фра струк тур не про јек те. То до во ди до сла бље ња ефе ка та уште да на по зи ци ја ма те ку ћих рас хо да и ре ла тив но 
ма њег ефек та не га тив ног фи скал ног им пул са. По ред оста лог, по ло ви ном 2014. го ди не се за вр ша ва про цес ре струк ту ри ра ња дру штве них 
пред у зе ћа и пре ста нак ис пла те сред ста ва за суб вен ци је овим пред у зе ћи ма, а на дру гој стра ни се по ја вљу је до дат ни тро шак у ви ду от ку па 
по тра жи ва ња по осно ву рад ног од но са у тим пред у зе ћи ма, чи ме се уште да у 2014. го ди ни прак тич но не у тра ли ше. Тре ба на по ме ну ти да би 
из об ра чу на струк тур ног де фи ци та тре ба ло ис кљу чи ти све при вре ме не и јед но крат не ме ре. То би да ло ја сни ју сли ку о оби му струк тур ног 
при ла го ђа ва ња у 2014. го ди ни, по го то во што се про јек то ва но по ве ћа ње ни же сто пе ПДВ мо же по сма тра ти као трај на струк тур на ме ра. 

Ком би на ци ја ме ра пред ви ђе на про гра мом фи скал не кон со ли да ци је у пе ри о ду 2014 –2016. го ди не на пр ви по глед би тре ба ло да нај-
ве ће струк тур не ефек те по ка же у 2014. го ди ни. Услед на ве де них раз ло га то се не де ша ва већ се нај ве ћи сте пен ре стрик тив не фи скал не 
по ли ти ке осе ћа у на ред ном пе ри о ду, ка да до ла зи до стаг на ци је ка пи тал них рас хо да и рас хо да за ка ма те. За јед но са пре не тим ефек ти ма 
успо ре ног ра ста пла та и пен зи ја из прет ход не го ди не, као и ефе ка та ре фор ме си сте ма за ра да у јав ном сек то ру, до ла зи до то га да је ре-
стрик тив ност фи скал не по ли ти ке у 2016. го ди ни по ве ћа на у од но су на прет ход не го ди не. 

У це лом пе ри о ду од 2013−2016. го ди не од ре ђе не ефек те на фи скал но при ла го ђа ва ње и на до при нос ре стрик тив но сти фи скал не 
по ли ти ке има за кон ски пред ви ђе но по ве ћа ње из но са ак ци за на ду ван ске про из во де и нафт не де ри ва те, као и од ре ђе ни сте пен по ве ћа ња 
ефи ка сно сти на пла те при хо да на цен трал ном и ло кал ном ни воу. 

При бли жа ва ње оства ре них сто па ра ста по тен ци јал ном ни воу у од ре ђе ној ме ри сма њу је по тре бу за ре стрик тив ном фи скал ном по ли-
ти ком. У кон тек сту ста би ли за ци је ни воа јав ног ду га, ефек ти ме ра уште да у по сма тра ном пе ри о ду до во де до ње го ве стаг на ци је и бла гог 
па да, али за озбиљ ни је сма ње ње уче шћа јав ног ду га у БДП нео п хо дан је на ста вак ме ра фи скал не кон со ли да ци је и на кон 2016. го ди не. 
Ре ал ни раст БДП пре ко по тен ци јал ног у ду жем ро ку омо гу ћио би да тај про цес бу де олак шан.

2.6. Огра ни че ње рас хо да бу џет ских ко ри сни ка

За ко ном о бу џет ском си сте му 2010. го ди не уве де ни су тро го ди шњи окви ри рас хо да са ци љем уна пре ђе ња бу џет ског про це са и сред-
њо роч ног пла ни ра ња. Ти ме се по ве ћа ва пред ви ди вост јав них фи нан си ја за бу џет ске ко ри сни ке, али и тран спа рент ност це ло куп ног про-
це са пла ни ра ња. Уво ђе ње тро го ди шњег окви ра рас хо да, кроз ја ча ње фи скал не ди сци пли не, тре ба да спре чи ци клич ну екс пан зи ју јав них 
рас хо да, од но сно про ци клич ну фи скал ну по ли ти ку.

Основ ни циљ фи скал не по ли ти ке у на ред ном пе ри о ду је кре та ње ка и у окви ри ма одр жи вог ни воа де фи ци та и ду га, де фи ни са них 
фи скал ним пра ви ли ма. При не про ме ње ном фи скал ном ка па ци те ту одр жи ви ни во де фи ци та и, по сле дич но, ду га, мо же се по сти ћи са мо 
сма ње њем јав не по тро шње сек то ра др жа ве. Има ју ћи у ви ду да је гра ни ца јав ног ду га од ре ђе на фи скал ним пра ви ли ма пре ко ра че на, ја ви-
ла се по тре ба за сред њо роч ним про гра мом фи скал ног при ла го ђа ва ња ка ко би се обез бе ди ла одр жи вост де фи ци та и ду га. 

На осно ву сред њо роч них ма кро е ко ном ских про јек ци ја и ци ља ног фи скал ног де фи ци та за 2014, 2015. и 2016. го ди ну Ми ни стар ство 
фи нан си ја да ло је про јек ци ју рас хо да по бу џет ским ко ри сни ци ма за сред њо роч ни пе ри од.

При ли ком пла ни ра ња ли ми та рас хо да за сва ког бу џет ског ко ри сни ка, по шло се од ва же ће ор га ни за ци о не и функ ци о нал не струк ту-
ре, као и над ле жно сти ко ри сни ка пре ма За ко ну о ми ни стар стви ма. 

Огра ни че њи ма рас хо да об у хва ће ни су рас хо ди и из да ци ко ри сни ка ко ји се фи нан си ра ју из бу џет ских при хо да, до ма ћег и стра ног 
про јект ног за ду жи ва ња. Укуп на огра ни че ња про јект ног за ду жи ва ња пред ви ђе на су у из но си ма од 17,9 млрд ди на ра, 21,9 млрд ди на ра и 
24,1 млрд ди на ра у 2014, 2015. и 2016. го ди ни ре спек тив но.

Ка ко по ве ћа ње рас хо да на на ве де ним из во ри ма фи нан си ра ња ути че на по ве ћа ње фи скал ног де фи ци та, у ци љу одр жа ва ња агре гат не 
фи скал не ди сци пли не, до дат ни про стор за фи нан си ра ње про јект них зај мо ва из до ма ћих и ино стра них из во ра, као и уче шћа Ре пу бли ке 
Ср би је, мо гућ је је ди но уко ли ко се оства ре уште де на оста лим рас хо ди ма. У ли ми те су укљу че на:

 – сред ства за уче шће у др жав ном из во зном кре ди ту ра ти фи ко ва ном из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је, ко ји 
се од но си на фи нан си ра ње про је ка та из град ње же ле знич ке ин фра струк ту ре и ис по ру ке ди зел-мо тор них во зо ва за по тре бе „Же ле зни це 
Ср би је” а.д.;

 – сред ства за уче шће Ре пу бли ке Ср би је у Про јек ту ре ха би ли та ци је пу те ва и уна пре ђе ња без бед но сти са о бра ћа ја; 
 – сред ства за уче шће у кре ди ти ма чи ја при пре ма ра ти фи ка ци је је у то ку (Ex port  – Im port Bank of Chi na и Фонд за раз вој Абу Да би ја). 
С об зи ром да је из ра да ре ги стра свих за по сле них у јав ном сек то ру у за вр шној фа зи, при из ра ди бу џе та ко ри сти ће се по да ци из ис-

тог услед че га је мо гу ће да ће до ћи до про ме не ли ми та у де лу рас хо да за за по сле не. 
По је ди не спе ци фич но сти ис ка за них ли ми та:
Ли ми том Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња за 2014. и 2015. го ди ну об у хва ће на су сред ства у из но су од 7,5 млрд ди на ра за фи-

нан си ра ње јав них сер ви са (РТС И РТВ).
На раз де лу Ми ни стар ства здра вља у скла ду са За ко ном о здрав стве ном оси гу ра њу у слу ча ју при вре ме не спре че но сти за рад због 

бо ле сти или ком пли ка ци је у ве зи са одр жа ва њем труд но ће би лан си ра на су сред ства у из но су од 1,6 млрд ди на ра за на кна ду за ра де.
Има ју ћи у ви ду да у 2016. го ди ни тре ба да се одр же ре дов ни пар ла мен тар ни из бо ри, на раз де лу На род не скуп шти не и Ми ни стар-

ства фи нан си ја у ли ми те су укљу че ни тро шко ви одр жа ва ња из бо ра, укљу чу ју ћи и тро шко ве из бор не кам па ње (збир но 3,1 млрд ди на ра).

Та бе ла 23. Огра ни че ња укуп них рас хо да бу џет ских ко ри сни ка, у ди на ри ма
Раз део Ко ри сни ци 2014 2015 2016

1 На род на скуп шти на 2,137,611,000 2,024,260,000 4,257,955,000
2 Пред сед ник Ре пу бли ке 237,327,000 224,695,000 213,193,000
3 Вла да 8,808,239,000 8,812,487,000 8,983,577,000
4 Устав ни суд 338,100,000 343,305,000 347,444,000



Раз део Ко ри сни ци 2014 2015 2016
5 Ви со ки са вет суд ства 119,920,000 112,155,000 105,097,000
6 Су до ви 16,630,686,000 14,802,125,000 13,531,532,000
7 Др жав но ве ће ту жи ла ца 66,307,000 64,997,000 59,848,000
8 Јав на ту жи ла штва 4,309,424,000 4,238,313,000 3,948,225,000
9 Ре пу блич ко јав но пра во бра ни ла штво 250,070,000 245,936,000 227,933,000
10 За штит ник гра ђа на 176,576,000 175,364,000 176,060,000
11 По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти 162,695,000 139,393,000 141,256,000
12 По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти 68,951,000 74,828,000 75,704,000
13 Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја 717,502,000 881,966,000 1,125,105,000
14 Фи скал ни са вет 33,544,000 33,989,000 34,348,000
15 Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва 70,760,624,000 70,018,968,000 64,009,348,000
16 Ми ни стар ство фи нан си ја 415,464,596,000 408,395,240,000 425,498,675,000
17 Ми ни стар ство спољ них по сло ва 7,175,606,000 7,289,470,000 7,176,212,000
18 Ми ни стар ство од бра не 57,292,253,000 58,003,079,000 54,742,752,000
19 Ми ни стар ство ре ги о нал ног раз во ја и ло кал не са мо у пра ве 5,069,495,000 3,657,565,000 3,428,252,000
20 Ми ни стар ство при вре де 31,096,610,000 28,445,837,000 12,955,375,000
21 Ми ни стар ство са о бра ћа ја 25,748,619,000 24,924,536,000 24,216,708,000
22 Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма 4,206,990,000 751,275,000 630,488,000
23 Mинистарство прав де и др жав не упра ве 12,313,794,000 12,245,537,000 11,469,821,000
24 Mинистарство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де 43,868,665,000 48,922,786,000 54,872,910,000
25 Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 152,956,089,000 153,167,899,000 147,012,758,000
26 Ми ни стар ство здра вља 13,055,778,000 11,690,587,000 13,366,400,000
27 Ми ни стар ство енер ге ти ке, раз во ја и за шти те жи вот не сре ди не 10,990,424,000 9,394,795,000 9,881,849,000
28 Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња 15,659,118,000 13,836,004,000 6,427,990,000
29 Ми ни стар ство при род них ре сур са, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња 656,670,000 658,472,000 640,854,000
30 Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке 133,467,081,000 142,441,017,000 147,436,873,000
31 Ми ни стар ство омла ди не и спор та 5,011,316,000 4,529,150,000 4,606,274,000
32 Ми ни стар ство спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни ка ци ја 2,628,872,000 1,972,085,000 1,885,573,000
33 Без бед но сно-ин фор ма тив на аген ци ја 5,065,877,000 4,724,312,000 4,411,325,000
34 Ре пу блич ки се кре та ри јат за за ко но дав ство 85,115,000 83,398,000 76,198,000
35 Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку 881,227,000 812,998,000 761,255,000
36 Ре пу блич ки хи дро ме те о ро ло шки за вод 947,440,000 898,870,000 844,105,000
37 Ре пу блич ки ге о дет ски за вод 4,242,082,000 4,192,192,000 3,939,913,000
38 Ре пу блич ки се и змо ло шки за вод 34,826,000 34,614,000 32,762,000
39 Ре пу блич ка ди рек ци ја за имо ви ну Ре пу бли ке Ср би је 589,265,000 347,099,000 336,833,000
40 Цен тар за раз ми ни ра ње 17,650,000 17,366,000 16,125,000
41 За вод за ин те лек ту ал ну сво ји ну 161,890,000 156,549,000 145,262,000
42 За вод за со ци јал но оси гу ра ње 25,834,000 25,441,000 23,763,000
43 Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти 448,955,000 457,907,000 454,150,000
44 Упра ва за јав не на бав ке 68,794,000 74,376,000 71,068,000
45 Ре пу блич ка ко ми си ја за за шти ту пра ва у по ступ ци ма јав них на бав ки 144,365,000 143,122,000 134,785,000
46 Ге о ло шки за вод Ср би је 302,274,000 253,491,000 237,043,000
47 Ко ме са ри јат за из бе гли це и ми гра ци је 1,723,936,000 1,757,811,000 1,813,680,000
48 Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је 195,482,000 191,406,000 178,082,000
49 Ди рек ци ја за же ле зни це 64,246,000 63,064,000 58,396,000
50 Ре пу блич ка аген ци ја за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва 19,125,000 16,744,000 15,736,000
51 Упра ва за за јед нич ке по сло ве ре пу блич ких ор га на 4,278,686,000 4,363,785,000 2,970,950,000
52 Управ ни окру зи 488,093,000 479,283,000 458,587,000
53 Ре пу блич ка ди рек ци ја за роб не ре зер ве 3,009,221,000 3,460,775,000 3,475,891,000
54 Цен тар за ис тра жи ва ње уде са и озбиљ них не зго да 59,146,000 58,662,000 56,669,000
  Укуп но 1,064,333,081,000 1,055,131,380,000 1,043,998,967,000

 Из вор: МФИН

По што ће ли ми ти у 2015. и 2016. го ди ни за ви си ти од ефе ка та ре фор ме си сте ма за ра да и ре струк ту ри ра ња јав ног сек то ра, на ве де на 
огра ни че ња тре ба сма тра ти ин ди ка тив ним.

III. СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ЈАВ НИМ ДУ ГОМ ОД 2014. ДО 2016. ГО ДИ НЕ

Пре ма За ко ну о јав ном ду гу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11), као прав ном осно ву за ду жи ва ња Ре пу бли ке Ср би је, 
јав ни дуг је сте7:

 – дуг Ре пу бли ке ко ји на ста је по осно ву уго во ра ко је за кљу чи Ре пу бли ка;
 – дуг Ре пу бли ке по осно ву хар ти ја од вред но сти;
 – дуг Ре пу бли ке по осно ву уго во ра, од но сно спо ра зу ма ко јим су ре про гра ми ра не оба ве зе ко је је Ре пу бли ка пре у зе ла по ра ни је за-

кљу че ним уго во ри ма, као и еми то ва ним хар ти ја ма по по себ ним за ко ни ма;
 – дуг Ре пу бли ке ко ји на ста је по осно ву да те га ран ци је Ре пу бли ке, или по осно ву не по сред ног пре у зи ма ња оба ве за у свој ству ду-

жни ка за ис пла ту ду га по осно ву да те га ран ци је, од но сно по осно ву кон тра га ран ци је ко ју да је Ре пу бли ка;
 – дуг ло кал не вла сти, као и прав них ли ца чи ји је осни вач Ре пу бли ка, а за ко је је Ре пу бли ка да ла га ран ци ју.

 – – – – – – – – –
7 За по тре бе са ста вља ња ове Стра те ги је, на ста ње јав ног ду га цен трал не др жа ве (ме то до ло ги ја ко ју де фи ни ше За кон о јав ном ду гу) до да те су и не га ран то ва не оба ве зе је ди-

ни ца ло кал не са мо у пра ве



За ко ном је до зво ље но за ду жи ва ње у зе мљи и ино стран ству, од но сно на до ма ћем и ино стра ном тр жи шту. Ре пу бли ка се мо же за ду-
жи ва ти у до ма ћој и стра ној ва лу ти, ра ди фи нан си ра ња бу џет ског де фи ци та, де фи ци та те ку ће ли квид но сти, ре фи нан си ра ња не из ми ре ног 
ду га, за фи нан си ра ње ин ве сти ци о них про је ка та, као и за из вр ша ва ње оба ве за по да тим га ран ци ја ма. Ре пу бли ка се, сход но чла ну 9. За-
ко на о Аген ци ји за оси гу ра ње де по зи та („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 61/05, 116/08 и 91/10), мо же за ду жи ти и за по кри ће по тен ци јал них 
гу би та ка код ко мер ци јал них ба на ка. 

Чла ном 13. За ко на о јав ном ду гу на зна че но је да јав ни дуг пред ста вља без у слов ну и нео по зи ву оба ве зу Ре пу бли ке у од но су на от-
пла ту глав ни це, ка ма те и оста лих при па да ју ћих тро шко ва. От пла та јав ног ду га има стал ну апро при ја ци ју у бу џе ту Ре пу бли ке и при о ри-
тет у ис пла ти у од но су на оста ле јав не рас хо де утвр ђе не за ко ном ко ји ма се уре ђу је бу џет Ре пу бли ке.

За ко ном о бу џет ском си сте му („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и 62/13  – ис прав ка) де фи ни са на су оп-
шта фи скал на пра ви ла, пре ма ко ји ма дуг оп штег ни воа др жа ве, не укљу чу ју ћи оба ве зе по осно ву ре сти ту ци је, не мо же би ти ве ћи од 45% 
бру то до ма ћег про из во да (БДП). Ова од ред ба За ко на је по зи тив но при хва ће на од стра не ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, јер је 
Ре пу бли ка Ср би ја на ре ла тив но ни ском ни воу БДП огра ни чи ла јав ни дуг. Бит но је на по ме ну ти да пре ма кри те ри ју ми ма Ма стрих та, дуг 
оп ште др жа ве укљу чу је дуг ло кал них вла сти, али не и га ран ци је из да те од стра не др жа ве у укуп ном из но су. Уко ли ко би се при ме ни ла та-
ква ме то до ло ги ја, ста ње јав ног ду га Ре пу бли ке Ср би је би би ло на ни жем ни воу не го што је то по ме то до ло ги ји, ко ја се тре нут но при ме-
њу је. Пре ма истом За ко ну де фи ни са но је, уко ли ко јав ни дуг пре ђе 45% БДП, да је Вла да у оба ве зи да усво ји и при ме ни ме ре за вра ћа ње 
јав ног ду га у За ко ном де фи ни са ни оквир.

Та ко ђе, раз мо три ће се из ме на од го ва ра ју ћих про пи са ко ји ре гу ли шу ре сти ту ци ју, ка ко би се њи хо ва при ме на од ло жи ла.
За ко ном о јав ном ду гу је осно ва на Упра ва за јав ни дуг, као ор ган упра ве у са ста ву Ми ни стар ства фи нан си ја и де фи ни са не ње не над-

ле жно сти и ор га ни за ци ја у ци љу еви ден ти ра ња и упра вља ња јав ним ду гом Ре пу бли ке Ср би је.

1. Ста ње и струк ту ра јав ног ду га у пе ри о ду 2008 − ав густ 2013. го ди не

Пре ма еви ден ци ји ко ју во ди Ми ни стар ство фи нан си ја, од но сно Упра ва за јав ни дуг, јав ни дуг Ре пу бли ке Ср би је чи не све ди рект не 
оба ве зе Ре пу бли ке по осно ву за ду жи ва ња, као и га ран ци је из да те од Ре пу бли ке за за ду жи ва ње јав них пред у зе ћа и ло кал них вла сти. Јав ни 
дуг Ре пу бли ке Ср би је се де ли на ди рект не и ин ди рект не оба ве зе, од но сно на оба ве зе у име и за ра чун Ре пу бли ке и оба ве зе ко је про из и ла-
зе из га ран ци ја, ко је су еми то ва не од стра не Ре пу бли ке, а у ко рист дру гих прав них ли ца. Да ље се ди рект не и ин ди рект не оба ве зе де ле на 
уну тра шњи дуг и спољ ни дуг у за ви сно сти од то га да ли су оба ве зе на ста ле за ду жи ва њем на до ма ћем или ино стра ном тр жи шту8.

На кра ју 2000. го ди не, уку пан јав ни дуг Ре пу бли ке Ср би је је био 169,3% БДП. Као по сле ди ца по ра ста бру то до ма ћег про из во да, 
уред ног сер ви си ра ња јав ног ду га, сма ње ња бу џет ског де фи ци та, от пи са де ла ду го ва пре ко Па ри ског и Лон дон ског клу ба, као и дру гих 
фак то ра, од нос јав ни дуг-БДП се спу стио на 28,4% у 2008. го ди ни. Услед не га тив них ефе ка та свет ске еко ном ске кри зе на до ма ћу при вре-
ду, Ре пу бли ка Ср би ја је по ве ћа ла за ду жи ва ње у ци љу фи нан си ра ња бу џет ског де фи ци та у пе ри о ду 2009 –2013. го ди не. Кре та ње уче шћа 
јав ног ду га Ре пу бли ке Ср би је у БДП, у пе ри о ду од 2010 − 31. ав гу ста 2013. го ди не је при ка за но на сле де ћем гра фи ко ну:

Гра фи кон 18. Уче шће јав ног ду га у БДП, у %

По раст бу џет ског де фи ци та, ни зак ре ал ни раст БДП и де пре ци ја ци ја ди на ра у од но су на ино-ва лу те, у ко ји ма је де но ми но ван срп-
ски јав ни дуг, до ве ли су до по ве ћа ња ни воа јав ног ду га у по след ње че ти ри го ди не, чи ме је про би је на гра ни ца пред ви ђе на За ко ном о бу-
џет ском си сте му. На кра ју 2012. го ди не уку пан јав ни дуг Ре пу бли ке Ср би је из но сио је 2.063,79 млрд ди на ра, што је по раст у од но су на 
крај 2011. го ди не, ка да је из но сио 1.600,4 млрд ди на ра. Јав ни дуг на кра ју 2012. го ди не из но сио је 60,9% БДП.

Уну тра шњи јав ни дуг се зна чај но по ве ћао у 2012. го ди ни у од но су на 2011. го ди ну, са 655,9 млрд ди на ра на 853,2 млрд ди на ра. 
Спољ ни јав ни дуг се уве ћао са 944,5 млрд ди на ра на 1.210,5 млрд ди на ра то ком 2012. го ди не. Ди рект не оба ве зе Ре пу бли ке Ср би је су у 
2011. го ди ни из но си ле 1.326,3 млрд ди на ра, да би у сле де ћој го ди ни по ра сле на 1.713,8 млрд ди на ра. Са дру ге стра не, по ра сле су и ин ди-
рект не оба ве зе са 220,7 млрд ди на ра у 2011. го ди ни на 295,7 млрд ди на ра у 2012. го ди ни.
 – – – – – – – – –
8 За по тре бе са ста вља ња ове Стра те ги је, на ста ње јав ног ду га цен трал не др жа ве (ме то до ло ги ја ко ју де фи ни ше За кон о јав ном ду гу) до да те су и не га ран то ва не оба ве зе је ди-

ни ца ло кал не вла сти
9 Укљу чу ју ћи и не га ран то ва ни дуг је ди ни ца ло кал не вла сти  Ова ком по нен та јав ног ду га оп ште др жа ве је по ве ћа на са 53,4 млрд ди на ра у 2011  го ди ни на 54,2 млрд ди на ра 

у 2012  го ди ни



На кра ју ав гу ста 2013. го ди не укуп но ста ње јав ног ду га је из но си ло 2.245,6 млрд ди на ра, од но сно 59,7% БДП. Од то га се на ди рект-
не оба ве зе од но си ло 1.861,0 млрд ди на ра, а на ин ди рект не оба ве зе 330,2 млрд и 54,4 млрд ди на ра на не га ран то ва ни дуг је ди ни ца ло кал-
не вла сти. До ма ће ди рект не оба ве зе су из но си ле 747,9 млрд ди на ра, а спољ не ди рект не оба ве зе 1.113,1 млрд ди на ра. Код ин ди рект них 
оба ве за, уну тра шњи дуг је био 95,5 млрд ди на ра, а спољ ни 234,7 млрд ди на ра. Ка да се уку пан јав ни дуг по де ли на уну тра шњи и спољ ни 
јав ни дуг, из но си су би ли 883,3 млрд ди на ра и 1.362,3 млрд ди на ра, ре спек тив но.

Та бе ла 24. при ка зу је ста ње уну тра шњег и спољ ног ду га (ап со лут но и ре ла тив но) на кра ју го ди не, у пе ри о ду 2010  – ав густ 2013. 
го ди не. По ред то га, да ти су и по да ци о уче шћу уну тра шњег и спољ ног ду га у БДП. Та бе ла 25. при ка зу је ап со лут но ста ње и ре ла тив но 
уче шће у БДП ди рект них и ин ди рект них оба ве за Ре пу бли ке Ср би је: 

Та бе ла 24. Уну тра шњи и спољ ни јав ни дуг у пе ри о ду 2010 − 31. ав густ 2013. го ди не
 2010 2011 2012 2013/VI II
 у млрд ди на ра
Јав ни дуг 1 313,2 1 600,4 2 063,7 2 245,6
Уну тра шњи јав ни дуг 525,2 655,9 853,2 883,3
Спољ ни јав ни дуг 788,0 944,5 1 210,5 1 362,3
Од че га цен трал ни ни во вла сти: 1.282,5 1.547,0 2.009,5 2.191,2
Уну тра шњи јав ни дуг 518,2 624,9 816,0 843,4
Спољ ни јав ни дуг 764,3 922,1 1 193,5 1 347,8

у % БДП
Јав ни дуг 45,6 49,9 60,9 59,7
Уну тра шњи јав ни дуг 18,3 20,5 25,2 23,5
Спољ ни јав ни дуг 27,3 29,4 35,7 36,2
Од че га цен трал ни ни во вла сти: 44,5 48,2 59,3 58,3
Уну тра шњи јав ни дуг 18,0 19,5 24,1 22,4
Спољ ни јав ни дуг 26,5 28,7 35,2 35,9

Та бе ла 25. Ди рект не и ин ди рект не оба ве зе у пе ри о ду 2010 − 31. ав густ 2013. го ди не
 2010 2011 2012 2013/VI II
 у млрд ди на ра
Јав ни дуг 1 313,2 1 600,4 2 063,7 2 245,6
Ди рект не оба ве зе, од ко јих: 1.101,8 1.326,3 1.713,8 1.861,0
Уну тра шњи јав ни дуг 482,3 568,9 733,8 747,9
Спољ ни јав ни дуг 619,5 757,4 980,0 1 113,1
Ин ди рект не оба ве зе, од ко јих: 180,7 220,7 295,7 330,2
Уну тра шњи јав ни дуг 35,9 56,0 82,2 95,5
Спољ ни јав ни дуг 144,8 164,7 213,5 234,7
Оба ве зе је ди ни ца ло кал не вла сти 
(за које није издата државна гаранција)

30,7 53,4 54,2 54,4

Уну тра шњи јав ни дуг 7,0 31,0 37,2 39,9
Спољ ни јав ни дуг 23,7 22,4 17,0 14,5

у % БДП
Јав ни дуг 45,6 49,9 60,9 59,7
Ди рект не оба ве зе, од ко јих: 38,2 41,3 50,6 49,5
Уну тра шњи јав ни дуг 16,7 17,7 21,7 19,9
Спољ ни јав ни дуг 21,5 23,6 28,9 29,6
Ин ди рект не оба ве зе, од ко јих: 6,3 6,9 8,7 8,8
Уну тра шњи јав ни дуг 1,3 1,8 2,4 2,5
Спољ ни јав ни дуг 5,0 5,1 6,3 6,3
Оба ве зе је ди ни ца ло кал не вла сти 1,1 1,7 1,6 1,4
Уну тра шњи јав ни дуг 0,3 1,0 1,1 1,0
Спољ ни јав ни дуг 0,8 0,7 0,5 0,3

Ва жно је на по ме ну ти да јав ни дуг Ср би је не укљу чу је оба ве зе по осно ву ре сти ту ци је. Пла ћа ње оба ве за по овом осно ву по чи ње 
2015. го ди не. За кон о вра ћа њу од у зе те имо ви не и обе ште ће њу („Слу жбе ни гла сник РС”, број 72/11) од ре ђу је ро ко ве, усло ве, ме то де и 
про це ду ре, ко је ће при ме њи ва ти Аген ци ја за ре сти ту ци ју при ли ком вра ћа ња имо ви не, на ци о на ли зо ва не по сле Дру гог свет ског ра та. 
Имо ви на ће би ти вра ће на у на ту ри, а у слу ча ју да то ни је мо гу ће, на док на да ће би ти из вр ше на у др жав ним об ве зни ца ма и го то ви ни. Уку-
пан из нос обе ште ће ња не сме да угро зи ма кро е ко ном ску ста бил ност и при вред ни раст Ре пу бли ке Ср би је, те је за ове на ме не опре де љен 
из нос до две млрд евра, уве ћан за збир при па да ју ћих ка ма та за све ко ри сни ке обе ште ће ња, об ра чу на тих по ка мат ној сто пи од 2% го ди-
шње, за пе ри од од 1. ја ну а ра 2015. го ди не до ро ко ва до спе ћа утвр ђе них овим за ко ном. Рок до спе ћа ових об ве зни ца би ће пет на ест го ди на 
са го ди шњом ис пла том у ра та ма, по чев ши од 2015. го ди не. У од ре ђе ним слу ча је ви ма би ће ис пла ће на акон та ци ја обе ште ће ња у нов цу, у 
из но су до нај ви ше 10.000 евра.

Уну тра шњи јав ни дуг

Пре ма За ко ну о јав ном ду гу, уну тра шњи јав ни дуг об у хва та ди рект не и ин ди рект не оба ве зе, ко је пре ма до ма ћим ин ве сти то ри ма и 
зај мо дав ци ма има Ре пу бли ка Ср би ја. На дан 31. ав гу ста 2013. го ди не уну тра шњи јав ни дуг из но сио је 747,9 млрд ди на ра ди рект них оба-
ве за и 95,5 млрд ди на ра ин ди рект них оба ве за. Уку пан уну тра шњи јав ни дуг Ре пу бли ке Ср би је, ко ји укљу чу је и не га ран то ва не оба ве зе 
је ди ни ца ло кал не вла сти (39,9 млрд ди на ра), из но сио је 883,3 млрд ди на ра.



Та бе ла 26. при ка зу је струк ту ру уну тра шњег јав ног ду га Ре пу бли ке Ср би је на дан 31. де цем бра по го ди на ма од 2010. до 2012. и на 
дан 31. ав гу ста 2013. го ди не:

Та бе ла 26. Струк ту ра уну тра шњег јав ног ду га у пе ри о ду 2010  – 31. ав густ 2013. го ди не
 2010 2011 2012 2013/VI II
 у млрд ди на ра
Уну тра шњи јав ни дуг 525,2 655,9 853,2 883,3
Др жав не хар ти је од вред но сти, од ко јих: 430,8 526,2 691,3 706,8
Др жав ни за пи си и др жав не об ве зни це 178,2 302,0 478,1 522,4
Об ве зни це ста ре де ви зне штед ње 251,8 223,4 212,3 183,5
За јам за при вред ни пре по род 0,8 0,8 0,9 0,9
Оста ло 87,4 98,7 124,7 136,6
Не га ран то ва не оба ве зе је ди ни ца ло кал не вла сти 7,0 31,0 37,2 39,9

Вла да је пр ви пут еми то ва ла хар ти је од вред но сти у 2003. го ди ни роч но сти три и шест ме се ци. Услед ве ли ког при ли ва по осно ву 
при ва ти за ци о них при хо да у пе ри о ду 2005−2008. го ди не и ре ла тив но ба лан си ра ног при мар ног фи скал ног ре зул та та, др жа ва у овом пе ри-
о ду ни је еми то ва ла хар ти је од вред но сти, те је сто га из нос др жав них хар ти ја од вред но сти био ре ла тив но ни зак на кра ју 2008. го ди не. У 
по след ње че ти ри го ди не еми то ва не су хар ти је од вред но сти раз ли чи те роч но сти и кре и ра на ди нар ска кри ва при но са за роч но сти од три 
ме се ца до се дам го ди на. Та бе ла 27. по ка зу је ста ње др жав них хар ти ја од вред но сти на кра ју 2010, 2011. и 2012. го ди не и на дан 31. ав гу-
ста 213. го ди не:

Та бе ла 27. Ста ње ду га по ин стру мен ти ма др жав них хар ти ја од вред но сти (2010 − 31. ав густ 2013. го ди не)
 2010 2011 2012 2013/VI II
Вр сте ин стру ме на та % Ном  у млрд ди на ра % Ном  у млрд ди на ра % Ном  у млрд ди на ра % Ном  у млрд ди на ра

Др жав ни за пи си 3М 12,1 21,5 1,3 4,0 1,4 6,9 1,3 7,0
Др жав ни за пи си 6М 30,9 55,1 9,0 27,1 4,5 21,8 2,3 11,8
Др жав ни за пи си 6М
индексирани у ЕУР

11,8 21,0  -  - -

Др жав ни за пи си 12М 34,0 60,6 3,3 10,0 - -
Др жав ни за пи си 53W  - 28,1 84,8 20,1 96,1 17,8 93,2
Др жав ни за пи си 53W ЕУР - 6,9 20,9 4,9 23,3 3,7 19,4
Др жав ни за пи си 18М 8,4 15,0 21,2 64,1 15,4 73,5 9,4 49,4
Др жав ни за пи си 18М ЕУР - 5,2 15,7 10,1 48,2 6,0 31,3
Др жав ни за пи си 24М 2,8 5,0 13,2 39,9 13,6 65,0 5,8 30,1
Др жав не об ве зни це 2Г
Амортизационе

- - 1,4 6,7 3,9 20,4

Др жав не об ве зни це 2Г  -  -  - 8,1 42,1
Др жав не об ве зни це 2Г ЕУР - - 2,7 12,7 7,3 38,1
Др жав не об ве зни це 3Г  - 4,7 14,2 16,0 76,5 21,2 110,7
Др жав не об ве зни це 3Г
инфлационо индексиране

- - 2,3 10,9 1,7 9,0

Др жав не об ве зни це 3Г ЕУР  - 2,1 6,2 1,4 6,7 2,7 14,0
Др жав не об ве зни це 5Г - - 1,7 8,2 2,9 14,9
Др жав не об ве зни це 5Г ЕУР  -  -  - 1,5 8,0
Др жав не об ве зни це 7Г - - - 1,2 6,5
Др жав не об ве зни це 10Г
инфлационо индексиране

 -  - 1,1 5,2 -

Др жав не об ве зни це 15Г ЕУР - 5,0 15,1 3,4 16,4 3,2 16,5
Укуп но 100 178,2 100 302,0 100 478,1 100 522,4

По чет ком 2009. го ди не, а у ци љу фи нан си ра ња бу џет ског де фи ци та, Вла да је из да ла др жав не за пи се са ро ком до спе ћа од три ме-
се ца, на кон че га је усле ди ло из да ва ње са ро ком до спе ћа од шест и два на ест ме се ци. Укуп на тр жи шна вред ност из да тих за пи са би ла је 
202,8 млрд ди на ра у тој го ди ни, а ста ње ду га по осно ву др жав них за пи са је на кра ју 2009. го ди не из но си ло 100,7 млрд ди на ра. 

То ком 2010. го ди не, дуг по осно ву др жав них хар ти ја од вред но сти се по ве ћао и из но сио је 178,2 млрд ди на ра, на кра ју те го ди не. У 
ци љу раз ви ја ња до ма ћег тр жи шта ка пи та ла, Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је  – Упра ва за јав ни дуг еми то ва ла је пр ве осам на-
е сто ме сеч не и два де сет че тво ро ме сеч не др жав не за пи се у мар ту 2010. го ди не. У фе бру а ру 2011. го ди не Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу-
бли ке Ср би је  – Упра ва за јав ни дуг из да ла је пет на е сто го ди шњу ку пон ску об ве зни цу де но ми но ва ну у еври ма, као и пе де сет тро не дељ ни 
евро др жав ни за пис, а у мар ту 2011. го ди не пр ви пут је из да та ди нар ска ку пон ска об ве зни ца са ро ком до спе ћа од три го ди не. У ју ну 2011. 
го ди не пр ви пут је еми то ва на на до ма ћем тр жи шту тро го ди шња об ве зни ца са ку по ном де но ми но ва на у еври ма, док је у ју лу 2011. го ди не 
еми то ван др жав ни за пис са ро ком до спе ћа од осам на ест ме се ци у еври ма. 

На кра ју 2011. го ди не дуг по осно ву др жав них ди нар ских хар ти ја од вред но сти из но сио је 244,1 млрд ди на ра, а по осно ву евро де-
но ми но ва них др жав них хар ти ја од вред но сти еми то ва них на до ма ћем тр жи шту из но сио је 57,9 млрд ди на ра. 

То ком 2012. го ди не, у ци љу про ду же ња роч но сти др жав них хар ти ја од вред но сти и по ве ћа ња уче шћа ди нар ског јав ног ду га, на-
ста вље но је са уво ђе њем но вих ду го роч ни јих ин стру ме на та у ди на ри ма. Пе то го ди шња ди нар ска об ве зни ца са ку по ном 10% пр ви пут је 
еми то ва на 24. ја ну а ра 2012. го ди не у оби му од 2,7 млрд ди на ра, док је дру ги пут ова об ве зни ца еми то ва на 29. ма ја 2012. го ди не у оби му 
од 520,0 мил. ди на ра. У ци љу ди вер си фи ка ци је ду га 1. ав гу ста 2012. го ди не еми то ва на је дво го ди шња амор ти за ци о на об ве зни ца са ку по-
ном ве за ним за ре фе рент ну ка мат ну сто пу На род не бан ке Ср би је.



На дан 31. ав гу ста 2013. го ди не дуг по осно ву ди нар ских др жав них хар ти ја од вред но сти из но сио је 395,0 млрд ди на ра, док је по 
осно ву евро де но ми но ва них др жав них хар ти ја од вред но сти еми то ва них на до ма ћем тр жи шту из но сио 127,4 млрд ди на ра. Тренд про-
ду же ња роч но сти и раст уче шћа ди нар ских др жав них хар ти ја од вред но сти у укуп ном порт фо ли ју др жав них хар ти ја од вред но сти еми-
то ва них на до ма ћем тр жи шту на ста вљен је и у 2013. го ди ни. Ре пу бли ка Ср би ја је у 2013. го ди ни по пр ви пут еми то ва ла сед мо го ди шње 
ди нар ске об ве зни це са про сеч ном сто пом ре а ли за ци је од 85% и вред но сно пон де ри са ном сто пом при но са од 12,44%. Од по чет ка го ди не 
за кључ но са 31. ав гу стом 2013. го ди не Ре пу бли ка је ис пу ни ла 64,8% пла на фи нан си ра ња де фи ни са ног За ко ном о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о бу џе ту за 2013. го ди ну, од че га при ма ња по осно ву ди нар ских др жав них хар ти ја од вред но сти из но се 193,0 млрд ди на ра, што 
пред ста вља 74,4% од пла ни ра ног из но са при ма ња по осно ву ди нар ских хар ти ја од вред но сти на до ма ћем тр жи шту.

Спољ ни јав ни дуг

Пре ма За ко ну о јав ном ду гу, спољ ни јав ни дуг об у хва та ди рект не и ин ди рект не оба ве зе пре ма стра ним ин ве сти то ри ма и кре ди то-
ри ма. Сле де ћа та бе ла при ка зу је струк ту ру спољ ног јав ног ду га Ре пу бли ке Ср би је на кра ју 2010, 2011, 2012. го ди не и на дан 31. ав гу ста 
2013. го ди не.

Та бе ла 28. Струк ту ра спољ ног јав ног ду га у пе ри о ду 2010  – 31. ав густ 2013. го ди не
 2010 2011 2012 2013/VI II
 у млрд ди на ра
Мул ти ла те рал ни по ве ри о ци, од ко јих: 536,2 543,2 588,9 558,0
Па ри ски клуб 170,6 165,5 167,8 163,4
ИБРД 143,3 150,4 165,2 165,3
ЕИБ 38,8 42,3 63,2 74,6
Лон дон ски клуб 79,6 75,4 74,2 36,7
ИДА 53,1 55,4 59,3 57,3
ММФ 47,4 48,1 51,4 50,9
ЕБРД - 1,3 2,6 3,1
ЦЕБ 3,4 4,8 5,2 6,7
Дру ги - - - -
Би ла те рал ни по ве ри о ци, од ко јих: 63,2 85,1 106,9 134,6
Ита ли ја 3,5 4,8 4,8 4,6
ЕУ 5,2 15,6 17,0 17,1
Из во зно  – Уво зна бан ка Ки не 8,9 13,6 25,2 26,3
Ру си ја 15,9 16,2 15,5 40,6
Фран цу ска - 0,4 0,9 1,0
Азер беј џан - - 7,0 8,0
Ли би ја - 4,1 4,1 4,5
Дру ги 29,8 30,4 32,4 32,5
Дру га за ду же ност 20,1 129,1 284,2 420,5
Од че га Евро об ве зни ца 2021 - 80,9 172,4 172,8
Од че га Евро об ве зни ца 2017 - - 64,6 64,8
Од че га Евро об ве зни ца 2020 - - - 129,6
Га ран то ван спољ ни дуг 144,8 164,7 213,5 234,7
Оба ве зе је ди ни ца ло кал не вла сти 23,7 22,4 17,0 14,5
Уку пан спољ ни јав ни дуг 788,0 944,5 1 210,5 1 362,3

На кра ју 2012. го ди не, дуг пре ма мул ти ла те рал ним по ве ри о ци ма из но сио је 5,2 млрд евра (588,9 млрд ди на ра), од но сно 28,5% 
укуп ног јав ног ду га, у од но су на 5,2 млрд евра (543,2 млрд ди на ра), од но сно 33,9% укуп ног јав ног ду га у 2011. го ди ни. Дуг пре ма по ве-
ри о ци ма Па ри ског клу ба на кра ју 2012. го ди не из но сио је 1,5 млрд евра (167,8 млрд ди на ра) или 8,1% укуп ног јав ног ду га, у од но су на 
1,6 млрд евра (165,5 млрд ди на ра) или 10,3% укуп ног јав ног ду га у 2011. го ди ни. Дуг пре ма Лон дон ском клу бу по ве ри ла ца из но сио је 
на кра ју 2012. го ди не 652,1 мил. евра (74,2 млрд ди на ра), од но сно 3,6% укуп ног јав ног ду га. То ком апри ла 2013. го ди не Ми ни стар ство 
фи нан си ја је из вр ши ло пре вре ме ну от пла ту ду га пре ма Лон дон ском клу бу по ве ри ла ца у из но су од 400,0 мил. до ла ра у ци љу сма ње ња 
тро шко ва за ду жи ва ња по осно ву ра ни је уго во ре них кре дит них за ду же ња и/или еми то ва них хар ти ја од вред но сти, ка ко на до ма ћем, та ко 
и на ме ђу на род ном фи нан сиј ском тр жи шту.

На дан 31. ав гу ста 2013. го ди не дуг пре ма по ве ри о ци ма Па ри ског клу ба из но сио је 1,43 млрд евра (163,4 млрд ди на ра). ИБРД кре-
ди ти из но си ли су 1,45 млрд евра (165,3 млрд ди на ра), дуг пре ма Лон дон ском клу бу по ве ри ла ца, на кон пре вре ме не от пла те де ла ду га, 
из но сио је 320,6 мил. евра (36,7 млрд ди на ра), би ла те рал ни кре ди ти из но си ли су 1,2 млрд евра (134,6 млрд ди на ра). ИДА кре ди ти из но-
си ли су 500,9 мил. евра (57,3 млрд ди на ра), кре дит ММФ из но сио је 444,6 мил. евра (50,9 млрд ди на ра) и кре ди ти Европ ске ин ве сти ци о-
не бан ке из но си ли су 651,5 мил. евра (74,6 млрд ди на ра). 

У сеп тем бру 2011. го ди не Ре пу бли ка Ср би ја је пр ви пут еми то ва ла евро об ве зни цу на ме ђу на род ном фи нан сиј ском тр жи шту но-
ми нал не вред но сти 1,0 млрд аме рич ких до ла ра. Усло ви под ко ји ма је еми то ва на ова об ве зни ца су ку пон 7,25% и сто па при но са до ро ка 
до спе ћа 7,5%. Ми ни стар ство фи нан си ја је у сеп тем бру 2012. го ди не из вр ши ло ре о тва ра ње еми си је евро об ве зни ца се ри је 2021, из 2011. 
го ди не, у из но су од 1,0 млрд аме рич ких до ла ра и оства ри ло раз ли ку у од но су на зах те ва ну сто пу при но са из при мар не еми си је од 87,5 
ба зних по е на, пре се ца њем сто пе при но са на ни воу од 6,625%, чи ме су евро об ве зни це Ре пу бли ке Ср би је про да те уз пре ми ју.

По сле успе шног ре о тва ра ња евро об ве зни ца се ри је 2021, Ре пу бли ка Ср би ја је иза шла на ме ђу на род но тр жи ште ду жнич ких ин стру-
ме на та са еми си јом пе то го ди шњих евро об ве зни ца 14. но вем бра 2012. го ди не у из но су од 750,0 мил. аме рич ких до ла ра. Тран сак ци ја је 
на ја вље на у ини ци јал ном из но су од 500 мил. аме рич ких до ла ра са ин ди ка тив ним при но сом од 5,625%. Ме ђу тим, ве ли ко ин те ре со ва ње 
пред во ђе но ин ве сти то ри ма из Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и Ује ди ње ног Кра љев ства до при не ло је да укуп на тра жња, ко ју је пред-
ста ви ло пре ко 160 ин ве сти то ра ши ром све та, бу де на ни воу од 3,7 млрд аме рич ких до ла ра, што је омо гу ћи ло да се по ве ћа еми си ја на 750 
мил. аме рич ких до ла ра по сто пи при но са од 5,45%.



Да на 14. фе бру а ра 2013. го ди не Ре пу бли ка Ср би ја је оства ри ла нај у спе шни ју еми си ју евро об ве зни ца. У тр го ва њу срп ским евро об-
ве зни ца ма уче ство ва ло je 148 фи нан сиј ских ин ве сти то ра из чи та вог све та. Тра жња је би ла три пу та ве ћа од из но са ко ји је др жа ва ну ди ла 
на про да ју, што по ка зу је ве ли ко по ве ре ње ин ве сти то ра у ре фор ме ко је спро во ди Вла да Ср би је у обла сти економиje и јав них фи нан си ја. 
Нај ви ше ин ве сти то ра је би ло из САД, Ве ли ке Бри та ни је и Ује ди ње них Арап ских Еми ра та. Обим про да је евро об ве зни ца из но сио је 1,5 
млрд аме рич ких до ла ра, са ка мат ном сто пом од 4,875% и ро ком до спе ћа од 7 го ди на. При нос ко ји су ин ве сти то ри оства ри ли на аук ци ји 
из но сио је 5,15%. Ова про да ја евро об ве зни ца оба вље на је у скла ду са пла ни ра ним ак тив но сти ма Вла де за обез бе ђе ње фи нан сиј ске ста-
бил но сти у 2013. го ди ни. Је дан део при ку пље них сред ста ва је ис ко ри шћен за пре вре ме ну от пла ту ску пих кре ди та ко је је др жа ва узи ма ла 
то ком прет ход них го ди на. У од но су на пр ву про да ју срп ских евро об ве зни ца из сеп тем бра 2011. го ди не, ка да је оства ре на сто па при но са 
од 7,50%, еми си јом сед мо го ди шњих евро об ве зни ца по стиг ну та је мно го по вољ ни ја це на, jeр је сто па при но са за чак 2,35 про цент них 
по е на ни жа.

Спред у мо мен ту еми то ва ња сед мо го ди шњих евро об ве зни ца у од но су на аме рич ку бен чмарк об ве зни цу био је 378,4 ба зна по е на, 
чак 107 ба зних по е на ни жи спред у од но су на еми си ју евро об ве зни ца ма ње роч но сти се ри је 2017 из но вем бра 2012. го ди не.

Евро об ве зни це Ре пу бли ке Ср би је сре ди ном ма ја 2013. го ди не до сти жу нај ви шу це ну уз нај ни жи ни во при но са од да ту ма еми си је. 
При нос евро об ве зни ца се ри је 2021 из но сио је 4,414%, се ри је 2020 из но сио је 4,039% и се ри је 2017 све га 3,577%.

Упр кос сни жа ва њу кре дит ног реј тин га од стра не кре дит не аген ци је Stan dard and Po ors са ББ на ББ- са не га тив ним из гле ди ма у ав гу-
сту 2012. го ди не и по твр ђи ва њем исто вет ног реј тин га и из гле да у мар ту 2013. го ди не, као и оце ном од стра не аген ци је Fitch да ће из гле ди 
Ср би је у на ред ном пе ри о ду би ти не га тив ни, из ав гу ста 2012. го ди не, Ср би ја је успе шно ис ко ри сти ла кре та ња на ме ђу на род ном фи нан-
сиј ском тр жи шту и еми то ва ла др жав не хар ти је од вред но сти по из у зет но ни ским сто па ма при но са у од но су на по је ди не зе мље у ре ги о ну 
са бо љим кре дит ним реј тин гом.

Гра фи кон 19. Кре та ње це не и при но са Евро об ве зни це 2021. Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду од еми то ва ња до 31. ав гу ста 2013. го ди не

Гра фи кон 20. Кре та ње це не и при но са Евро об ве зни це 2017 Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду од еми то ва ња до 31. ав гу ста 2013. го ди не



Гра фи кон 21. Кре та ње це не и при но са Евро об ве зни це 2020 Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду од еми то ва ња до 31. ав гу ста 2013. го ди не

Ва лут на струк ту ра јав ног ду га Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду 2010  – 31. ав густ 2013. го ди не

На кра ју 2010. го ди не пре ко 60% јав ног ду га Ре пу бли ке Ср би је је би ло де но ми но ва но у еври ма, у ди на ри ма 14,8% и аме рич ким до-
ла ри ма 14,4%. Ка ко би се фи нан си рао бу џет ски де фи цит у 2011. го ди ни ин тен зи ви ра не су еми си је ди нар ских хар ти ја од вред но сти, што 
је по ве ћа ло уче шће јав ног ду га у ди на ри ма на 16,3% на кра ју 2011. го ди не. На кра ју 2012. го ди не ди нар ски дуг чи нио је 19,3% јав ног ду-
га Ре пу бли ке Ср би је. Те жњом да се сма њи из ло же ност ва лут ном ри зи ку, про ду жа ва њем роч но сти и раз во јем но вих ин стру ме на та за ду-
жи ва ња, пр вен стве но на до ма ћем фи нан сиј ском тр жи шту, то ком пр вих осам ме се ци 2013. го ди не одр жа но је уче шће на ци о нал не ва лу те 
у порт фо ли ју ду га од 19,0% на кра ју ав гу ста 2013. го ди не.

Та бе ла 29. Ва лут на струк ту ра јав ног ду га у пе ри о ду 2010  – 31. ав густ 2013. го ди не
 2010 2011 2012 2013/VI II
 (млрд РСД) % (млрд РСД) % (млрд РСД) % (млрд РСД) %
Спе ци јал на пра ва ву че ња 101,4 7,7 104,7 6,6 112,4 5,4 109,9 4,9
ЕУР 793,0 60,4 915,1 57,2 1 058,4 51,3 1 096,2 48,8
УСД 188,7 14,4 284,9 17,8 457,4 22,2 580,1 25,8
ЦХФ 22,8 1,7 21,4 1,3 24,3 1,2 21,6 1,0
РСД 194,3 14,8 261,1 16,3 398,5 19,3 426,5 19,0
Дру ги 13,0 1,0 13,2 0,8 12,7 0,6 11,3 0,5
Укуп но 1 313,2 100,0 1 600,4 100,0 2 063,7 100,0 2 245,6 100,0

Гра фи кон 22. Ва лут на струк ту ра јав ног ду га у пе ри о ду 2010  – 31. ав густ 2013. го ди не



Пре ма по да ци ма од 31. ав гу ста 2013. го ди не, нај ве ћи део јав ног ду га Ре пу бли ке Ср би је је и да ље де но ми но ван у еври ма (48,8%) 
ста ња укуп ног јав ног ду га. За тим су нај ви ше за сту пље ни аме рич ки до ла ри са 25,8% и ди нар са 19,0%. Оста так ду га је де но ми но ван у 
спе ци јал ним пра ви ма ву че ња (4,9%) и оста лим ва лу та ма (1,5%).

Ка мат на струк ту ра јав ног ду га Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду 2010  – 31. ав густ 2013. го ди не

Струк ту ра јав ног ду га, ко ја укљу чу је и не га ран то ва не оба ве зе је ди ни ца ло кал не вла сти Ре пу бли ке Ср би је, пре ма ка мат ним сто па ма 
је по вољ на, јер је ве ћи на ду га ве за на за фик сне ка мат не сто пе. Струк ту ра ка мат них сто па јав ног ду га Ре пу бли ке Ср би је је при ка за на на 
гра фи ко ни ма 23. и 24:

Гра фи кон 23. Струк ту ра ка мат них сто па јав ног ду га у пе ри о ду 2010  – 31. ав густ 2013. го дине

Нај ве ћи део јав ног ду га Ре пу бли ке Ср би је (71,7%) је са фик сном ка мат ном сто пом, док се на ва ри ја бил ну ка мат ну сто пу од но си 
28,3% укуп ног јав ног ду га. Ме ђу ва ри ја бил ним ка мат ним сто па ма нај ви ше су за сту пље ни EURI BOR и LI BOR на евро ко ји укуп но чи-
не 74,6% од укуп ног јав ног ду га по ва ри ја бил ним ка мат ним сто па ма. LI BOR на аме рич ки до лар чи ни 10,4%, док LI BOR на швај цар ски 
фра нак чи ни 1,7% јав ног ду га по ва ри ја бил ним ка мат ним сто па ма. На ва ри ја бил не ка мат не сто пе ве за не за LI BOR на бри тан ску фун ту и 
ја пан ски јен и на оста ле ва ри ја бил не сто пе од но си се 13,3% јав ног ду га по ва ри ја бил ним сто па ма, од че га ка мат не сто пе на спе ци јал на 
пра ва ву че ња чи не 2,3% укуп ног јав ног ду га.

Гра фи кон 24. Струк ту ра ва ри ја бил них ка мат них сто па у пе ри о ду 2010  – 31. ав густ 2013. го дине



Струк ту ра др жав них хар ти ја од вред но сти и њи хо ва ду ра ци ја (про сеч на роч ност) у пе ри о ду 2010 − 31. ав густ 2013. го ди не

Ре пу бли ка Ср би ја је по че ла са еми то ва њем др жав них хар ти ја од вред но сти у 2003. го ди ни. Пр во бит но су би ли еми то ва ни са мо 
крат ко роч ни др жав ни за пи си у пе ри о ду 2003-2006. го ди на, да би на кон пе ри о да стаг на ци је раз во ја ди нар ског тр жи шта др жав них хар ти-
ја од вред но сти по че ло са ре е ми то ва њем за пи са од фе бру а ра 2009. го ди не. У ро ку од че ти ри го ди не овај дуг до сти гао је ста ње од пре ко 
400 млрд ди на ра, од но сно дру гим ре чи ма од шест млрд евра ап со лут ног ра ста ду га у од но су на крај 2008. го ди не по ло ви на ра ста је би ла 
ге не ри са на на до ма ћем тр жи шту пу тем еми си је ди нар ских и евро де но ми но ва них др жав них хар ти ја од вред но сти. У 2012. го ди ни се 
на ста ви ло са уво ђе њем но вих ди нар ских ин стру ме на та као што су ин фла ци о но ин дек си ра не об ве зни це и дво го ди шња амор ти за ци о на 
об ве зни ца са ва ри ја бил ним ку по ном, а у ци љу про ду жа ва ња роч но сти ди нар ских хар ти ја од вред но сти, еми то ва на је по пр ви пут и пе то-
го ди шња об ве зни ца. 

Раз вој тр жи шта, ин стру ме на та као и струк ту ре роч но сти др жав них хар ти ја од вред но сти на ста вљен је у 2013. го ди ни. По ред ви со ке 
сто пе ре а ли за ци је пла на фи нан си ра ња на до ма ћем тр жи шту, за ду жи ва ње по осно ву еми си је пр вен стве но ди нар ских али и евро де но ми-
но ва них хар ти ја од вред но сти ка рак те ри ше зна чај но сма ње ње тро шко ва за ду жи ва ња. У пе ри о ду сеп тем бар 2012. го ди не  – ав густ 2013. 
го ди не Ре пу бли ка Ср би ја је сма њи ла тро шко ве за ду жи ва ња по осно ву ди нар ских хар ти ја, што се ви ди на при ме ру пе де сет тро не дељ них 
за пи са код ко јих је оства ре но сма ње ње сто пе при но са за 5,45%, као и код тро го ди шњих об ве зни ца код ко јих је оства ре но сма ње ње од 
5,5%. Та ко ђе, од по чет ка го ди не ис пла та ку по на на ди нар ске као и евро об ве зни це вр ши се на го ди шњем ни воу. У по гле ду ин стру ме на та 
и роч но сти у 2013. го ди ни, Ре пу бли ка Ср би ја је по пр ви пут еми то ва ла дво го ди шње ди нар ске об ве зни це као за ме ну за прет ход но еми то-
ва не осам на е сто ме сеч не и два де сет че тво ро ме сеч не за пи се у ци љу про ду же ња роч но сти.

Еми то ва њем сед мо го ди шњих ди нар ских об ве зни ца у два на вра та од по чет ка 2013. го ди не, 5. мар та и 10. апри ла, са про сеч ним ре-
а ли за ци јом од 85% и сто пом при но са од 12,44% Ре пу бли ка Ср би ја је до дат но про ду жи ла струк ту ру роч но сти ди нар ских хар ти ја и ти ме 
обез бе ди ла но ви ин стру мент за обез бе ђе ње ду го роч ног из во ра фи нан си ра ња. Бит но је на по ме ну ти да је тра жња за ди нар ским др жав ним 
хар ти ја ма од вред но сти од по чет ка го ди не би ла ду пло ве ћа у од но су на обим по ну де еми си је ди нар ских хар ти ја од вред но сти свих роч-
но сти. Струк ту ра роч но сти ди нар ских др жав них хар ти ја од вред но сти је пред ста вље на на Гра фи ко ну 25.

Гра фи кон 25. Струк ту ра ста ња ди нар ских др жав них хар ти ја од вред но сти по роч но сти у тре нут ку еми си је на кра ју по сма тра ног  
пе ри о да 2010  – 31. ав густ 2013. го дине

У 2012. го ди ни уку пан обим по ну де пе дест тро не дељ них и осам на е сто ме сеч них евро за пи са из но сио је 585,0 мил. евра. Уку пан 
обим тра жње из но сио је 692,3 мил. евра са про сеч ном вред но сно пон де ри са ном из вр шном сто пом од 6,02%. Укуп на но ми нал на вред-
ност про да тих евро за пи са за 2012. го ди ну из но си 478,8 мил. евра. У укуп ном порт фо ли ју др жав них хар ти ја од вред но сти на кра ју ав гу-
ста 2013. го ди не, 75,6% чи не ди нар ске др жав не хар ти је од вред но сти. Пре о ста ли про цен ту ал ни удео порт фо ли ја од 24,4% пред ста вља ју 
евро де но ми но ва не др жав не хар ти је од вред но сти. Струк ту ра роч но сти евро де но ми но ва них др жав них хар ти ја од вред но сти, као и пре-
глед из вр шних сто па др жав них хар ти ја од вред но сти су пред ста вље ни на гра фи ко ни ма 26, 27 и 28.



Гра фи кон 26. Струк ту ра ста ња евро де но ми но ва них др жав них хар ти ја од вред но сти по роч но сти у тре нут ку еми си је на кра ју ав гу ста 
2013. год ине

Гра фи кон 27. Пре глед из вр шних сто па др жав них ди нар ских хар ти ја од вред ности



Гра фи кон 28. Пре глед из вр шних сто па др жав них евро хар ти ја од вред но сти

С об зи ром на то да су до 2010. го ди не еми то ва ни углав ном тро ме сеч ни др жав ни за пи си, ду ра ци ја, од но сно про се чан број да на до 
до спе ћа, је би ла на ни ском ни воу. Уво ђе њем но вих ин стру ме на та, ко ји су има ли ду жи рок до спе ћа и сма ње њем уче шћа крат ко роч них ин-
стру ме на та у укуп ном ста њу ди нар ских хар ти ја од вред но сти, зна чај но је про ду же на ду ра ци ја. На дан 31. ав гу ста 2013. го ди не, ду ра ци ја 
ди нар ских др жав них хар ти ја од вред но сти је би ла 480 да на, док је про сеч на ду ра ци ја укуп них хар ти ја од вред но сти из но си ла 687 да на. 
Кре та ње ду ра ци је ди нар ских др жав них хар ти ја од вред но сти у по след њих не ко ли ко го ди на при ка за но је на Гра фи ко ну 29.

Гра фи кон 29. Ду ра ци ја по осно ву др жав них хар ти ја од вред но сти еми то ва них на до ма ћем тр жи шту у пе ри о ду 2009  – 31. ав густ 2013. 
год ине

Сер ви си ра ње јав ног ду га Ре пу бли ке Ср би је (цен трал ни ни во вла сти10) у пе ри о ду 2013−2016. го ди на
Пред ста вље ни су по да ци о до са да шњим от пла та ма ка ма та и глав ни ца, као и о про јек ци ја ма за на ред ни пе ри од. Та бе ла 30. при ка зу је 

исто риј ско сер ви си ра ње јав ног ду га за пе ри од од 2010. до 2012. го ди не, док Та бе ла 31. при ка зу је про јек то ва но сер ви си ра ње јав ног ду га 
за пе ри од од 2013. до 2016. го ди не:

 – – – – – – – – –
10 Цен трал ни ни во вла сти укљу чу је бу џет Ре пу бли ке Ср би је, фон до ве оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња и ЈП „Пу те ви Ср би је”



Та бе ла 30. От пла те ка ма та и глав ни ца  
у пе ри о ду 2010−2012. го дине

 2010 2011 2012
 у млрд ди на ра
От пла та глав ни це 245,1 290,5 308,5
От пла та ка ма те 30,1 40,4 63,1
Укуп но 275,2 330,9 371,6

Та бе ла 31. Про јек ци је от пла те ка ма та и глав ни ца до 2016. го ди не
 2013п 2014п 2015п 2016п
 у млрд ди на ра
Глав ни ца 433,3 463,5 495,1 445,1
Ка ма та 91,7 112,4 106,5 127,1
Укуп но 525,0 575,9 601,6 572,2
У од но су на јав ни дуг на дан 31 08 2013  
го ди не

23,4% 25,6% 26,8% 25,5%

Та бе ла 32. Про јек ци је от пла те ка ма та и глав ни ца до 2016. го ди не 
(% уче шћа у БДП)

 2013п 2014п 2015п 2016п
 у млрд ди на ра
БДП 3 761,3 4 007,8 4 292,1 4 583,7
Глав ни ца 11,5% 11,6% 11,5% 9,7%
Ка ма та 2,4% 2,8% 2,5% 2,8%
Укуп но 13,9% 14,4% 14,0% 12,5%

2. Про јек ци ја ста ња јав ног ду га оп ште др жа ве у пе ри о ду 
2013−2016. го ди не

Има ју ћи у ви ду про јек то ва ни при мар ни де фи цит бу џе та Ре-
пу бли ке Ср би је за пе ри од 2013 –2016. го ди не, укљу чу ју ћи и обим 
по вла че ња кре дит них сред ста ва за про јект но фи нан си ра ње од бу-
џет ских ко ри сни ка, ефек те про ме не де ви зног кур са ди на ра пре ма 
евру и аме рич ком до ла ру у основ ном ма кро е ко ном ском сце на ри ју 
ста ње ду га цен трал не др жа ве тре ба ло би да бу де на ни воу од око 
68% БДП на кра ју 2016. го ди не, уз прет по став ку да ће је дан део 
др жав не имо ви не би ти про дат у по сма тра ном пе ри о ду.

Та бе ла 33. Основ на про јек ци ја ста ња јав ног ду га оп ште др жа ве  
до 2016. го ди не

 2013п 2014п 2015п 2016п
 у млрд ди на ра
БДП 3 761,3 4 007,8 4 292,1 4 583,7
При мар ни де фи цит 96,5 70,3 17,9 -59,0
Ка ма те 91,7 112,4 106,5 127,1
Јав ни дуг 2 358,6 2 634,2 2 925,0 3 114,4
Дуг цен трал не др жа ве, у %БДП 62,7% 65,7% 68,1% 67,9%
Не га ран то ва ни дуг ло кал не вла сти, %БДП 1,5% 1,5% 1,7% 1,8%
Дуг оп ште др жа ве, %БДП 64,2% 67,2% 69,8% 69,7%

Дуг ло кал ног ни воа вла сти се у на ред ном пе ри о ду пред ви-
ђа да оста не на ре ла тив ном ни воу од око 3% БДП. Дуг по осно ву 
га ран то ва них оба ве за, ко је се не укљу чу ју у ста ње јав ног ду га по 
Ма стрихтском кри те ри ју му, оче ку је се да у на ред ном пе ри о ду бу-
де на ни воу око 3% БДП.

То ко ви јав них при хо да и рас хо да су сто ха стич ког ка рак те ра 
и ве о ма су осе тљи ви на про ме не ма кро е ко ном ског окру же ња и 
по ли ти ке. Ка ко је јав ни дуг по сле ди ца не ус кла ђе но сти јав них фи-
нан си ја, прет ња ду жнич ке кри зе оста је док се не из вр ши фи скал на 
кон со ли да ци ја, као пред у слов за одр жа ва ње и по бољ ша ње кон ку-
рент но сти при вре де. Има ју ћи то у ви ду, зе мље чла ни це ЕУ по сте-
пе но спро во де про цес фи скал не кон со ли да ци је, што мо же до ве сти 
до успо ра ва ња при вред ног ра ста и пре ли ва ња не га тив них ефе ка та 
на при вре ду Ср би је, ко јој је ЕУ глав ни спољ но тр го вин ски парт-
нер, а то би до ве ло до по гор ша ња ста ња у ве зи са јав ним ду гом.

Ана ли зе ко ри шће не при ли ком из ра де Стра те ги је за упра вља ње 
јав ним ду гом

Упра ва за јав ни дуг је ко ри сти ла кван ти та тив ни при ступ за 
фор му ли са ње Стра те ги је за упра вља ње јав ним ду гом, иден ти фи-
ку ју ћи мо гу ћа огра ни че ња кроз ма кро е ко ном ске по ка за те ље, ана-
ли зу тро шко ва и ри зи ка и тр жи шних усло ва ко ји ути чу на упра-
вља ње јав ним ду гом. При ли ком ана ли зи ра ња тро шко ва и ри зи ка 
раз ма тра ју се све из во дљи ве ал тер на ти ве фи нан си ра ња. Удео сва-
ког ин стру мен та у укуп ним по тре ба ма за фи нан си ра њем у да тој 
го ди ни од ре ђен је у скла ду са ци ље ви ма Стра те ги је.

У свр ху ана ли зе ко ри шће ни су до ле опи са ни ин стру мен ти 
до ступ ни на до ма ћем и ме ђу на род ном фи нан сиј ском тр жи шту.

Из во ри фи нан си ра ња де но ми но ва ни у стра ној ва лу ти

 – кре ди ти стра них вла да и ме ђу на род них фи нан сиј ских ин-
сти ту ци ја при ка за ни су као ин стру мен ти де но ми но ва ни у еври ма 
и аме рич ким до ла ри ма, са фик сном и ва ри ја бил ном ка мат ном сто-
пом;

 – до ма ћи дуг де но ми но ван у еври ма је ис ка зан кроз три ин-
стру мен та: зај мо ви до ма ћих по слов них ба на ка са ва ри ја бил ном 
ка мат ном сто пом, др жав ни за пи си и др жав не об ве зни це еми то ва-
не на до ма ћем фи нан сиј ском тр жи шту;

 – евро об ве зни ца (еуро бонд) еми то ва на у еври ма или аме рич-
ким до ла ри ма на ме ђу на род ном фи нан сиј ском тр жи шту.

Из во ри фи нан си ра ња у до ма ћој ва лу ти

Све др жав не хар ти је од вред но сти де но ми но ва не у ди на ри ма 
гру пи са не су у не ко ли ко гру па и то у крат ко роч не др жав не за пи се 
(са ро ко ви ма до спе ћа до 53 не де ље), дво го ди шње, тро го ди шње и 
ду го роч не (пе то го ди шње и сед мо го ди шње) др жав не ку пон ске об-
ве зни це.

Бу ду ће тр жи шне ка мат не сто пе и сце на рио ана ли за

При ли ком из ра де сред њо роч не стра те ги је упра вља ња јав ним 
ду гом за пе ри од 2014−2016. го ди не ко ри шће не су кван ти та тив не 
ана ли зе тро шко ва и ри зи ка за сно ва не на раз ли чи тим сце на ри ји ма 
и про јек ци ја ма.

По ла зи се од основ ног сце на ри ја ко ји се ба зи ра на нај ви ше 
ве ро ват ним тр жи шним усло ви ма. За тим су иден ти фи ко ва не три 
гру пе тр жи шних ва ри ја бли: де ви зни курс, ре фе рент не ка мат не 
сто пе на ме ђу на род ном тр жи шту и ре фе рент на ка мат на сто па на 
ди на ре. Бу ду ће тр жи шне сто пе мо гу се из ве сти ана ли зом до ступ-
них пред ви ђа ња па ри те та ку пов не сна ге или пред ви ђа њем па ри те-
та ка мат них сто па. Прет по ста вље на је про сеч на де пре ци ја ци ја ди-
на ра у од но су на евро од 3,4%, као и ди на ра у од но су на аме рич ки 
до лар у истом про цен ту, у по сма тра ном пе ри о ду. Дру га мо гућ ност 
је да се ко ри сти фор вард де ви зни курс из ме ђу евра и аме рич ког 
до ла ра, али су у овом слу ча ју ли ми ти ра ни екс тер ни ути ца ји („шо-
ко ви”) и за др жан је кон стан тан од нос евра и аме рич ког до ла ра ка-
ко би се до би ла чи ста сли ка да тог ефек та при ме ње ног шо ка. Исто 
та ко тр жи шне фор вард сто пе су тре нут но ло ша ба за за пред ви ђа-
ње ка мат них сто па. Ов де су та ко ђе би ле ко ри шће не и кон стант не 
сто пе. У шо ко ви ма су те сти ра ни ефек ти про ме на тр жи шних ка-
мат них сто па.

Ка мат не сто пе ди нар ски де но ми но ва ног ду га не мо гу би ти 
ре ал не, ни ти кон стант не сто пе, ни ти фор вар до ва не сто пе бу ду ћи 
да про јек то ва но сма ње ње ин фла ци је ни је још увек иза зва ло сма-
ње ње про јек то ва них ка мат них сто па. Из ме ђу оста лог по сто ји и 
не до ста так ис тра жи ва ња по тро шач ких це на као и струк тур них 
пра ви ла ко ја во де ве о ма ви со ким ре ал ним ка мат ним сто па ма. При-
ступ за ди нар ске ка мат не сто пе за сни ва се на ре ал ним сто па ма, ко-
је од ра жа ва ју тре нут ну си ту а ци ју узи ма ју ћи у об зир и оче ки ва но 
сма ње ње сто пе ин фла ци је у на ред них не ко ли ко го ди на.

На кон де фи ни са ња основ ног сце на ри ја, у ци љу стрес те сти-
ра ња ода бра не су још че ти ри вр сте сце на ри ја  – шо ко ва. Ма кро е-
ко ном ски шо ко ви или шо ко ви у при мар ном бу џе ту се по сма тра ју 
одво је но у ана ли зи одр жи во сти ду га.

Де пре ци ја ци ја ди на ра у од но су на аме рич ки до лар од 25%. 
При овој вр сти шо ка сви дру ги де ви зни кур се ви оста ју не про ме-
ње ни. Ова кав гло бал ни сце на рио ни је мно го по ве зан са срп ском 



еко но ми јом, али има ве ли ког ути ца ја на срп ски дуг због уде ла ду га де но ми но ва ног у аме рич ким до ла ри ма (ко ји је на кра ју ав гу ста 2013. 
го ди не чи нио 26,5% срп ског јав ног ду га цен трал ног ни воа вла сти). Ова кав сце на рио би курс EUR/USD про ме нио са 1,30 на 1,04. Овај 
сце на рио се ла ко мо же до го ди ти ка да се еко но ми ја Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва опо ра ви и поч не да бе ле жи зна тан при вред ни раст, а 
па ра лел но са њом европ ска еко но ми ја и да ље бу де тр пе ла ути ца је тре нут не кри зе за ду же но сти и ре це си је.

Де пре ци ја ци ја ди на ра у од но су на све ва лу те од 25%. У овом сце на ри ју би ва лут ни кур се ви у чи та вом све ту оста ли ста бил ни, док 
би са мо ди нар де пре ци рао у од но су на њих. Ма кро е ко ном ске окол но сти за та кав сце на рио би се од но си ле на ве ли ки те ку ћи де фи цит 
плат ног би лан са и ни зак при лив стра них ди рект них и порт фо лио ин ве сти ци ја.

По ве ћа ње ка мат них сто па на ме ђу на род ном тр жи шту. Тре нут не ка мат не сто пе у све ту су на исто риј ски ве о ма ни ском ни воу. Цен-
трал не бан ке др же ни ске сто пе уси дре не, омо гу ћа ва ју ћи вла да ма ре ша ва ње про бле ма јав ног ду га као и бан ка ма да про фи ти ра ју од по зи-
тив них кри ва при но са и до ка пи та ли за ци је, све док ин фла ци ја не по ста не по тен ци јал на прет ња. Уко ли ко до ђе до опо рав ка свет ске еко но-
ми је ка мат не сто пе ће се ве ро ват но по ве ћа ти за око 2 –3 про цент на по е на у сред њо роч ном ро ку. 

По ве ћа ње ка мат них сто па на до ма ћем тр жи шту до 5%. Ова кав сце на рио би био мо гућ уко ли ко ин фла ци ја оста не ви со ка (пре ко 
10%) и бу де при сут на ве ли ка во ла тил ност кур са ди на ра пре ма евру. 

Сва ки од го ре на ве де них стрес те сто ва или сце на ри ја ри зи ка је ко ри шћен за пре глед ефе ка та ко шта ња раз ма тра них стра те ги ја.

Ал тер на тив не стра те ги је за ду жи ва ња за пе ри од 2014 –2016. го ди не

У са рад њи са екс пер ти ма Свет ске бан ке, Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је  – Упра ва за јав ни дуг ра ди ана ли зе тро шко ва 
и ри зи ка ал тер на тив них стра те ги ја за ду жи ва ња при ме ни ла је мо дел Свет ске бан ке Me di um Term Debt Stra tegy Mo del  – MTDS у ци љу оп-
ти ми за ци је порт фо ли ја и ефи ка сни јег упра вља ња јав ним ду гом. 

Оп ти мал ни из бор из ме ђу тро шко ва и ри зи ка де фи ни сао је из бор основ не стра те ги је за ду жи ва ња за на ред ни сред њо роч ни пе ри од. 
Ана ли зи ра не ал тер на тив не стра те ги је за ду жи ва ња су:

Основ на стра те ги ја (С1): пред ста вља стра те ги ју, ко ја по кри ва по тре бе за фи нан си ра њем са углав ном по сто је ћим фи нан сиј ским ин-
стру мен ти ма ду га, по прин ци пи ма при ме њи ва ним у пе ри о ду 2011 –2013. го ди не. Нај ве ћи део но вог за ду жи ва ња ба зи ра се на еми си ја ма 
др жав них хар ти ја од вред но сти у до ма ћој и стра ној ва лу ти на до ма ћем тр жи шту и еми си ји евро об ве зни ца у аме рич ким до ла ри ма са роч-
но шћу пет и де сет го ди на.

Стра те ги ја са обез бе ђе ним кон це си о нал ним зај мом (С2): у од но су на стра те ги ју С1, еми ту је се јед на евро об ве зни ца у еври ма на рок 
од пет го ди на (43% но ми на ле пла ни ра них еми си ја евро об ве зни ца у С1), обез бе ђу је се по вољ ни ду го роч ни за јам са ро ком от пла те од 25 
го ди на и фик сном ка мат ном сто пом од 1% у аме рич ким до ла ри ма, док се до дат но фи нан си ра ње на до ма ћем тр жи шту за сни ва до ми нант-
но на ди нар ским хар ти ја ма од вред но сти у оби му слич ном као код С1.

Стра те ги ја за сно ва на на еми си ја ма евро об ве зни ца (С3): ова стра те ги ја пред ви ђа roll-over ди нар ских и евро де но ми но ва них хар ти ја 
од вред но сти ко је до спе ва ју на до ма ћем тр жи шту без до дат не еми си је ових хар ти ја од вред но сти, док се до дат но фи нан си ра ње обез бе ђу-
је еми си ја ма пе то го ди шњих евро об ве зни ца у аме рич ким до ла ри ма и еври ма и де се то го ди шњих евро об ве зни ца у аме рич ким до ла ри ма.

Стра те ги ја до дат не ди на ри за ци је (С4): пред ста вља стра те ги ју ко ја це ло куп но до дат но фи нан си ра ње за сни ва на еми си ја ма ди нар-
ских хар ти ја од вред но сти.

Фи нан си ра ње из да та ка бу џе та Ре пу бли ке Ср би је по свим стра те ги ја ма вр ши ће се углав ном пу тем еми си ја др жав них хар ти ја од 
вред но сти на ме ђу на род ном и до ма ћем тр жи шту ка пи та ла, осим код стра те ги је С2, где се пред ви ђа знат ни је уче шће кон це си о нал них 
зај мо ва. Дуг ко ји се ана ли зи ра од но си се на дуг цен трал ног ни воа вла сти укљу чу ју ћи и дуг по осно ву ин ди рект них оба ве за ко је сер ви-
си ра Ре пу бли ка, без не га ран то ва ног ду га ло кал не вла сти, без но вих по вла че ња по осно ву про јект них и про грам ских зај мо ва и без но вих 
ду го ва ња и да тих га ран ци ја по чла ну 36. и 37. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2013. го ди ну  – ста ње ова ко из ра чу на тог јав ног ду га 
на кра ју 2013. го ди не про це њу је се на 58,1% БДП. 

Ана ли за тро шко ва и ри зи ка ал тер на тив них стра те ги ја за ду жи ва ња

Кван ти та тив на ана ли за пред ста вља учин ке сва ке од че ти ри ал тер на тив не стра те ги је за ду жи ва ња  – где се на вер ти кал ној оси на ла зи 
уче шће ду га у БДП при основ ном ма кро е ко ном ском окви ру ко ји је де фи ни сан Фи скал ном стра те ги јом и пред ста вља основ ну вред ност 
при ме не од ре ђе не стра те ги је за ду жи ва ња, док се на хо ри зон тал ној оси на ла зи по тен ци јал ни тро шак од ре ђе не стра те ги је за ду жи ва ња (ре-
зул тат стрес те ста). При ме ње не су две ме ре тро шко ва: од нос јав ног ду га пре ма БДП и но ми нал на ка ма та као про це нат БДП. Пр ви од нос је 
ин ди ка тор ста ња, а дру ги ин ди ка тор то ка. У ци љу по ре ђе ња, па жња је усме ре на на ре зул та те раз ма тра них стра те ги ја на кра ју 2016. го ди не.

По ре ђе ње ал тер на тив них стра те ги ја:

Гра фи кон 30. Од нос ду га и БДП на кра ју 2016. го ди не



Гра фи кон 31. Од нос ка ма та и БДП на кра ју 2016. го ди не

На осно ву гра фи ко на ја сно се уоча ва ју тро шко ви, ко је сва ка од раз ма тра них стра те ги ја но си са со бом  – стра те ги је С1 и С4 има ју ре-
ла тив но ве ћу из ло же ност ри зи ци ма ка мат них сто па и де ви зног кур са. Стра те ги ја С1 услед ком би но ва ња ди нар ских, еур ских и до лар ских 
хар ти ја од вред но сти у тре нут ним про пор ци ја ма има ве ли ку из ло же ност мо гу ћим осци ла ци ја ма ди нар ских ка мат них сто па на др жав ним 
хар ти ја ма од вред но сти, док се тај ни во из ло же но сти код стра те ги је С4 зна чај но по ве ћа ва, јер се це ло куп но до дат но фи нан си ра ња обез-
бе ђу је еми си ја ма ди нар ских хар ти ја од вред но сти. С1 и С4 с дру ге стра не има ју, због ре ла тив но ве ћег уче шћа ди на ра, ста бил ни ји ра цио 
уче шћа у БДП. Код стра те ги је С2, ко ја се за сни ва на за ме ни до лар ских хар ти ја од вред но сти евро де но ми но ва ним пе то го ди шњим хар ти-
ја ма од вред но сти и ду го роч ним зај мом са ро ком от пла те од 25 го ди на и фик сном ка мат ном сто пом од 1% у аме рич ким до ла ри ма, при су-
тан је нај ма њи ри зик код ка мат них сто па у од но су на све че ти ри по сма тра не стра те ги је услед ма ње во ла тил но сти кур са евра у од но су на 
ди нар, као и ни ском и фик сном тро шку код кон це си о нал ног зај ма. Стра те ги ја С3 се по ка зу је као ре ла тив но нај ри зич ни ја у по гле ду ра ци-
ја дуг-БДП, јер се до дат но фи нан си ра ње за сни ва на еми си ји об ве зни ца де но ми но ва них у аме рич ким до ла ри ма и еври ма; док стра те ги ја 
С4 се по ка зу је као ре ла тив но нај ску пља с об зи ром на ви со ко уче шће ди нар ских хар ти ја од вред но сти у овој стра те ги ји.

При ли ком ана ли зе од но са јав ног ду га и БДП оце ње но је да стра те ги ја С3 пред ста вља нај ри зич ни ји из бор, а при ана ли зи ра ци ја ка-
ма те-БДП стра те ги ја С4 нај ску пља. Основ на стра те ги ја С1 има ре ла тив но ви со ке тро шко ве ка ма та услед ви со ког уче шћа ди нар ских хар-
ти ја од вред но сти. Стра те ги ја С2 има ни ске тро шко ве ка ма та, јер се ве ли ки део по тре ба за фи нан си ра њем обез бе ђу је из кон це си о нал ног 
зај ма. На осно ву ових ана ли за еви дент но је да ће се у на ред ном пе ри о ду, основ не опе ра ци је за ду жи ва ња за сни ва ти на стра те ги ја ма С1 и 
С2, али уз ја сну пре фе рен ци ју да уко ли ко се ука жу мо гућ но сти за за ду жи ва њем по кон це си о нал ним усло ви ма у ве ћем оби му ду жнич ке 
опе ра ци је ће се за сни ва ти на стра те ги ји С2.

Ре зул та ти до би је ни при ме ном мо де ла Свет ске бан ке за од нос јав ног ду га и БДП на кра ју 2016. го ди не не узи ма ју у об зир мо гу ћа 
при ма ња од про да је др жав не имо ви не, као ни га ран то ва не оба ве зе ко је не сер ви си ра Ре пу бли ка Ср би ја и оба ве зе по осно ву ре сти ту ци је.

Та бе ла 34. Од нос јав ног ду га и БДП на кра ју 2016. го ди не

Та бе ла 35. Од нос пла ћа ња по осно ву ка ма та и БДП на кра ју 2016. го ди не



На ред на та бе ла при ка зу је кре та ња основ них па ра ме та ра јав ног ду га по осно ву све че ти ри раз ма тра не стра те ги је, што осли ка ва го ре 
по ме ну те ка рак те ри сти ке сва ке стра те ги је:

Та бе ла 36. Ин ди ка то ри ри зи ка за ал тер на тив не стра те ги је

Ин ди ка то ри ри зи ка  На кра ју 2016  го ди не 
   С1  С2  С3  С4 

Но ми нал ни дуг (% БДП)  62,1 61,4 61,9 62,3
Не то са да шња вред ност (% БДП) 59,9 55,1 59,8 60,1
При ме ње на ка мат на сто па (%) 6,0 5,2 5,5 6,6
Ри зик рефинансирања ATM11 спољ ни порт фо лио (у го ди на ма) 6,9 8,9 6,8 7,0

ATM до ма ћи порт фо лио (у го ди на ма) 2,8 2,8 2,4 3,2
ATM уку пан порт фо лио (у го ди на ма) 5,8 7,4 6,2 5,1

Ри зик ка мат них сто па АТR12 (у го ди на ма) 4,2 6,2 4,7 3,4
Ре фик си ра ње (% укуп ног ду га) 38,6 33,6 33,4 43,5
Дуг по фик сним сто па ма (% укуп ног ду га) 75,6 78,7 77,0 73,2

Ри зик де ви зног кур са Ино-ва лут ни дуг (% укуп ног ду га) 79,8 82,5 91,1 62,1

Уче шће јав ног ду га у бру то до ма ћем про из во ду у пе ри о ду 2014−2016. го ди не

Фи скал но пра ви ло, де фи ни са но За ко ном о бу џет ском си сте му, про пи су је оба ве зу да јав ни дуг оп штег ни воа др жа ве не мо же би ти 
ве ћи од 45% БДП. У слу ча ју да из нос ду га пре ђе тај ни во, Вла да је ду жна да до не се про грам за сма ње ње јав ног ду га у од но су на БДП, тј. 
за вра ћа ње ду га у за кон ски оквир. 

На кра ју 2012. го ди не ста ње ду га цен трал ног ни воа вла сти до сти гло је 59,3% БДП, а оп ште др жа ве 60,9% БДП. Ра цио јав ни дуг-
БДП цен трал ног ни воа вла сти на кра ју ав гу ста 2013. го ди не из но сио је 58,3% БДП. Оче ку је се на ста вак ра ста до кра ја 2013. го ди не и 
до сти за ње уде ла од око 62,7% БДП на цен трал ном ни воу, од но сно 64,2% БДП на ни воу оп ште др жа ве.

Због ви со ког уче шћа ду га де но ми но ва ног у стра ној ва лу ти (пре ко 80%), еви дент но је да ће де ви зни ри зик де тер ми ни са ти по на ша-
ње ра ци ја јав ни дуг  – БДП у на ред ном пе ри о ду и бит но усло вља ва ти успех ме ра фи скал не по ли ти ке на кон со ли да ци ји јав них фи нан си ја 
и сма ње њу уче шћа јав ног ду га у БДП.

На осно ву пла ни ра ног ма кро е ко ном ског окви ра, а у слу ча ју из о стан ка ути ца ја мо гу ћих ри зи ка (пр вен стве но де ви зног ри зи ка), јав-
ни дуг, без оба ве за по осно ву ре сти ту ци је и не га ран то ва ног ду га ло кал не вла сти, би до 2016. го ди не тре ба ло да бу де на ни воу од 67,9% 
БДП. 

Основ ни фак то ри ко ји ути чу на ста би ли за ци ју ра ци ја јав ни дуг  – БДП су раст БДП, при мар ни де фи цит, курс ди на ра пре ма ино ва-
лу та ма и ви си на ка ма та. Пла ни ра ним ме ра ма фи скал не по ли ти ке де фи ни са но је сма ње ње при мар ног де фи ци та, па је ти ме основ ни фак-
тор ра ста ду га ума њен. Из нос ка ма та би у пе ри о ду 2014 –2016. го ди не тре ба ло да опад не уко ли ко се оства ри за ду жи ва ње по по вољ ним 
усло ви ма пу тем но вог кон це си о нал ног зај ма и при ма ња од про да је др жав не имо ви не, док би но ми нал но БДП тре ба ло да ра сте око 7%. 
Сви ти фак то ри би тре ба ло да до при не су да јав ни дуг на цен трал ном ни воу бу де у про се ку око 67% БДП у пе ри о ду 2014−2016. го ди не. 

У слу ча ју про да је др жав не имо ви не (пред у зе ћа) на тен де ри ма, ко ја су из ло же на кон ку рен ци ји и не спа да ју у тзв. др жав не мо но-
по ле, као и про да ја ма њин ских па ке та у по је ди ним пред у зе ћи ма или ли цен ци др жа ве мо же до при не ти зна чај но па ду ра ци ја дуг-БДП у 
пе ри о ду 2014−2016. го ди не. Је дан од из во ра при ма ња, ко ји ће по слу жи ти сма ње њу ра ци ја јав ни дуг-БДП, је и про да ја не ак тив них др-
жав них ре сур са. У слу ча ју при ма ња по на пред на ве де ним осно ва ма у из но су од 1,6 млрд евра јав ни дуг би био сма њен за око 4,5% БДП.

При ма ња по осно ву про да је др жав не имо ви не до при не ће сма ње њу јав ног ду га услед мо гућ но сти да се сред ства ис ко ри сте за от пла-
ту нај ску пљег де ла јав ног ду га и фи нан си ра ње бу џет ских по тре ба без но вог за ду жи ва ња на фи нан сиј ском тр жи шту. Ти ме ће се ди рект но 
сма њи ти оп те ре ће ње по осно ву ка ма та за на ред не бу џет ске го ди не и по ве ћа ти при мар ни бу џет ски ре зул тат.

Та бе ла 37. До при но си основ них ма кро е ко ном ских ва ри ја бли на про ме ну ра ци ја ду га цен трал не др жа ве и БДП

 2011 2012 2013п 2014п 2015п 2016п
 у про цен ти ма
Дуг цен трал не др жа ве/ БДП 48,2 59,3 62,7 65,7 68,1 67,9
Про ме на у од но су на прет ход ну год 3,7 11,1 3,4 3,0 2,4 -0,2
Ути цај при мар ног де фи ци та 2,9 3,8 2,6 1,8 0,4 -1,3
Ка ма та 1,3 1,9 2,4 2,8 2,5 2,8
Раст но ми нал ног БДП -4,5 -2,5 -5,9 -3,9 -4,4 -4,3
Оста ли фак то ри ко ји ути чу на ра цио 4,0 7,9 4,3 2,3 3,9 2,6

 – – – – – – – – –
11 АТМ (Ave ra ge Ti me to Ma tu rity) − ен гле ска скра ће ни ца за про сеч но вре ме до до спе ћа
12 АТR (Ave ra ge Ti me to Re fi xing) − ен гле ска скра ће ни ца за про сеч но вре ме до про ме не ка мат них сто па



Гра фи кон 32. Ути цај про ме на кур са ди на ра пре ма кор пи ва лу та из порт фо ли ја јав ног ду га на про ме ну ра цио јав ног ду га и БДП

На Гра фи ко ну 32. је пред ста вље но кре та ње ра ци ја јав ног ду га и БДП у за ви сно сти од про ме не кур са ди на ра пре ма од ре ђе ној кор-
пи ва лу та. При ка за на је основ на про јек ци ја са ал тер на тив ним сце на ри ји ма у за ви сно сти од апре ци ја ци је, од но сно де пре ци ја ци је кур са 
ди на ра у ра спо ну од 10% апре ци ја ци је до 20% де пре ци ја ци је ди на ра у од но су на кор пу ва лу та. При ме ном на ве де них сце на ри ја мо же се 
ви де ти да би се ра цио за 2016. го ди ну кре тао у ра спо ну од 62,5% до 78,8%, док је основ ни сце на рио био на ни воу од 67,9%.

Глав ни ри зи ци за оства ре ње Стра те ги је по ред го ре на ве де них фак то ра ко ји су кван ти фи ко ва ни су и:
 – ста бил ност ма кро е ко ном ске си ту а ци је у Ср би ји (ре ал ни раст БДП, на пла та по ре за, ни во не за по сле но сти, те ку ћи ра чун плат ног 

би лан са, ка мат не сто пе на до ма ћем тр жи шту, ин фла ци ја, курс ди на ра пре ма евру итд.);
 – раз вој свет ске еко но ми је и глав них спољ но тр го вин ских парт не ра Ср би је;
 – по тре бе за до дат ним за ду жи ва њем ка ко би се ре гу ли са ли ду го ви на дру гим ни во и ма вла сти, јав ном сек то ру и фи нан сиј ском си-

сте му Ср би је;
 – ни жи по ре ски и не по ре ски при хо ди од пла ни ра них и ве ћи рас хо ди од пла ни ра них то ком бу џет ске го ди не;
 – зна ча јан пад вред но сти ди на ра у од но су на евро;
 – ве ћи сте пен за ду жи ва ња ло кал них вла сти од пла ни ра ног у сред њо роч ном ма кро е ко ном ском (фи скал ном) окви ру;
 – ак ти ви ра ње да тих га ран ци ја.
Ва жно је на по ме ну ти да ће сма ње њу јав ног ду га у од но су на БДП до при не ти и аде кват ни ја кон тро ла из да ва ња га ран ци ја и уна пре-

ђе ње про це са при о ри ти за ци је ин ве сти ци о них про је ка та, ко ји ће се фи нан си ра ти из кре дит них ли ни ја мул ти ла те рал них и би ла те рал них 
кре ди то ра. Вла да Ре пу бли ке Ср би је је, у скло пу на сто ја ња Ми ни стар ства фи нан си ја да по ве ћа ефи ка сност про јект ног ин ве сти ра ња, ко је 
се фи нан си ра из про јект них зај мо ва мул ти ла те рал них и би ла те рал них ин сти ту ци ја, ју на 2013. го ди не до не ла За кљу чак ко јим је при-
хва ћен из ве штај о ре а ли за ци ји про јект них зај мо ва одо бре них Ре пу бли ци Ср би ји од стра не ме ђу на род них фи нан сиј ских ор га ни за ци ја и 
дру гих стра них кре ди то ра и ко јим је на ло же но ми ни стру фи нан си ја да на ба зи про це не ефе ка та ко ри шће ња одо бре них про јект них зај мо-
ва, по сек то ри ма и ко ри сни ци ма, у скла ду са про цен том по ву че них сред ста ва и ин ди ка то ром успе шно сти, огра ни чи одо бра ва ње но вих 
про јект них зај мо ва и из да ва ње га ран ци ја Ре пу бли ке Ср би је оним ко ри сни ци ма код ко јих је сто па по вла че ња сред ста ва по одо бре ним 
про јект ним зај мо ви ма ни жа од 70%. У ци љу аде кват ног ста ти стич ког из ве шта ва ња о ду гу др жа ве из вр ши ће се ре де фи ни са ње и уса гла-
ша ва ње основ них де фи ни ци ја ду га у За ко ну о бу џет ском си сте му и За ко ну о јав ном ду гу.

Прин ци пи упра вља ња јав ним ду гом

Пре ма За ко ну о јав ном ду гу, при мар ни циљ за ду жи ва ња Ре пу бли ке Ср би је и упра вља ња јав ним ду гом је да се оси гу ра ју сред ства 
по треб на за фи нан си ра ње бу џет ских из да та ка, са ми ни мал ним тро шко ви ма фи нан си ра ња на сред њи и ду ги рок, са при хва тљи вим ни во-
ом ри зи ка. Ми ни ми за ци ја ду го роч них тро шко ва сер ви си ра ња јав ног ду га је огра ни че на струк ту ром ду га и оства ри ва ње сма ње ња тро-
шко ва ће би ти усло вље но ни зом фак то ра и ри зи ка. На осно ву то га, Стра те ги ја упра вља ња јав ним ду гом Ре пу бли ке Ср би је де фи ни ше 
сле де ће оп ште ци ље ве и прин ци пе:

1) По треб но је оси гу ра ти фи нан си ра ње фи скал ног де фи ци та Ре пу бли ке Ср би је, у сми слу крат ко роч ног де фи ци та (ли квид но сти) и 
ду го роч ног де фи ци та, као део по ли ти ке одр жа ва ња ста бил но сти си сте ма јав них фи нан си ја;

2) По треб но је де фи ни са ти при хва тљив ни во ри зи ка и он тре ба да бу де од ре ђен у усло ви ма ци ља не струк ту ре порт фо ли ја ду га у 
сми слу ва лут не струк ту ре ду га, струк ту ре ка мат них сто па, струк ту ре роч но сти и струк ту ре ду га пре ма ин стру мен ти ма;

3) По треб но је да се по др жи раз вој тр жи шта др жав них хар ти ја од вред но сти ко је се еми ту ју на до ма ћем и ме ђу на род ном тр жи шту, 
ка ко би раз ви је но тр жи ште по мо гло у сма ње њу тро шко ва за ду жи ва ња у сред њем и ду гом ро ку, у скла ду са ви со ко ква ли тет ном ди вер си-
фи ка ци јом порт фо ли ја ду га;

4) По треб но је омо гу ћи ти тран спа рент ност и пред ви ди вост про це са за ду жи ва ња.
Стра те ги ја упра вља ња јав ним ду гом тре ба да бу де по др жа на и кон зи стент на са оп штим Вла ди ним сред њо роч ним ма кро е ко ном ским 

окви ром.
Ре пу бли ка Ср би ја тре ба да узме у об зир број на огра ни че ња ка да раз ма тра сво ју стра те ги ју фи нан си ра ња. Као зе мља са сред њим 

до хот ком, по сто је огра ни че ни из во ри фи нан си ра ња на до ма ћем и ме ђу на род ном фи нан сиј ском тр жи шту, по го то ву у мо мен ту ка да раз-
ви је ни је др жа ве чла ни це ЕУ има ју про бле ме да обез бе де фи нан си ра ње сво јих фи скал них де фи ци та и ре фи нан си ра ње до спе лог ду га. 
Та ко ђе по сто је и стрикт ни усло ви по ко ји ма се др жа ва мо же за ду жи ва ти пу тем би ла те рал них и мул ти ла те рал них кре дит них аран жма на. 

Има ју ћи у ви ду на пред на ве де на огра ни че ња и мо гу ће ри зи ке, ипак је од лу че но да се стра те ги ја упра вља ња јав ним ду гом у на ред-
ном сред њо роч ном пе ри о ду усред сре ди на фи нан си ра ње из да та ка бу џе та Ре пу бли ке Ср би је углав ном пу тем еми си је др жав них хар ти ја од 
вред но сти на ме ђу на род ном и до ма ћем тр жи шту ка пи та ла. Тре нут на струк ту ра ду га је при лич но хе те ро ге на, има ју ћи у ви ду на сле ђе ду-
га из пе ри о да СФРЈ, огра ни че ност тр жи шних ин стру ме на та у про шлом пе ри о ду и спе ци фи чан ста тус у до ме ну про јект ног фи нан си ра ња 



од раз вој них ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. Тр жи ште 
др жав них хар ти ја од вред но сти је још увек у раз во ју и је дан од 
прин ци па упра вља ња јав ним ду гом је ну жност по сто ја ња флек-
си бил но сти, ка ко би фи нан си ра ње из да та ка бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је би ло обез бе ђе но. Флек си бил ност ће се огле да ти у до ме ну 
из бо ра тр жи шта на ко ме ће се вр ши ти за ду жи ва ње, ва лу те за ду-
жи ва ња и ин стру мен та фи нан си ра ња. Из бор струк ту ре фи нан си-
ра ња узи ма ће у об зир тре нут но ста ње и тренд раз во ја до ма ћег и 
ме ђу на род ног фи нан сиј ског тр жи шта (ни во ка мат них сто па, пре-
ми је ри зи ка, кри ву при но са, де ви зне кур се ве ре фе рент них ва лу та) 
и при хва тљи ви ни во из ло же но сти фи нан сиј ским ри зи ци ма.

Циљ је да се у на ред ном ду го роч ном пе ри о ду фи нан си ра ње 
оба вља кроз еми то ва ње углав ном ди нар ских хар ти ја од вред но-
сти на до ма ћем тр жи шту, ме ђу тим тре нут на си ту а ци ја упу ћу је да 
упр кос чвр стој од луч но сти ка раз во ју до ма ћег тр жи шта др жав них 
хар ти ја од вред но сти, ве ли ки део фи нан си ра ња мо ра ће би ти обез-
бе ђен у на ред ном сред њо роч ном пе ри о ду на ме ђу на род ном фи-
нан сиј ском тр жи шту. Смер ни це за фи нан си ра ње на ме ђу на род ном 
тр жи шту у ино-ва лу ти би ће да се обез бе ди при ступ ве ли ком бро ју 
ин ве сти то ра на раз ли чи тим де ло ви ма ме ђу на род ног фи нан сиј ског 
тр жи шта, да се за ду жи ва ње у ино-ва лу ти по мо гућ но сти де фи ни-
ше у скла ду са от пла та ма ду га де но ми но ва ног у стра ној ва лу ти 
укљу чу ју ћи и ка ма те на ове ду го ве и да се за ду жи ва ње на овом 
тр жи шту мо же ра ди ти и у си ту а ци ја ма ка да су фи нан сиј ски усло-
ви по вољ ни ји не го на до ма ћем тр жи шту и у ци љу ста би ли за ци је 
јав них фи нан си ја при ли ком ре а ли за ци је фи скал них ри зи ка.

По зајм љи ва ње у стра ној ва лу ти за со бом по вла чи и де ви зни 
ри зик услед про ме не кур се ва ди нар  – евро и евро  – аме рич ки до-
лар, што пред упра вља ње јав ним ду гом ста вља за да так да се ак-
тив но раз ма тра и ко ри сти мо гућ ност хе џин га уко ли ко се по зајм-
љи ва ње не вр ши у ди на ри ма или еври ма. 

По ли ти ка упра вља ња јав ним ду гом мо ра да узме у об зир ду-
го роч ну пер спек ти ву, али се од лу ка о фи нан си ра њу бу џет ских из-
да та ка мо ра до но си ти го ди шње. Од лу ка о го ди шњем за ду жи ва њу 
се до но си у окви ру За ко на о бу џе ту за од ре ђе ну фи скал ну го ди ну 
и у скла ду са про ме ном основ них фи скал них агре га та мо гу ћа је 
про ме на то ком фи скал не го ди не пла на за ду жи ва ња.

Фи нан сиј ски ри зи ци и јав ни дуг

Фи нан сиј ски и фи скал ни ри зи ци мо гу до ве сти до ра ста јав-
ног ду га ве ћег не го што га пред ви ђа основ ни сце на рио. Ри зи ци 
ко ји су при сут ни и ко ји мо гу да до ве ду до ра ста за ду же но сти и 
тро шко ва сер ви си ра ња јав ног ду га су:

1. ри зи ци ре фи нан си ра ња;
2. де ви зни ри зик;
3. тр жи шни ри зик (ри зик ка мат них сто па, ри зик ин фла ци је);
4. ри зик ли квид но сти;
5. кре дит ни ри зи ци;
6. опе ра тив ни ри зи ци;
7. ри зи ци ве за ни за ди стри бу ци ју тро шко ва сер ви си ра ња 

(струк ту ру ду га, кон цен тра ци ја оба ве за). 
У ци љу сма ње ња из ло же но сти фи нан сиј ским ри зи ци ма по-

треб но је спро во ди ти сле де ће ме ре: 
1. ри зик ре фи нан си ра ња
 – по ве ћа ње уче шћа сред њо роч них и ду го роч них фи нан сиј-

ских ин стру ме на та де но ми но ва них у ди на ри ма на до ма ћем фи нан-
сиј ском тр жи шту;

 – рав но мер на рас по де ла оба ве за по осно ву јав ног ду га на го-
ди шњем ни воу и то ком фи скал не го ди не у на ред ном ду го роч ном 
пе ри о ду;

 – про ду жа ва ње про сеч не роч но сти ду га ко ји се еми ту је у хар-
ти ја ма од вред но сти;

2. де ви зни ри зик 
 – на сто ја ње да се сма њи уче шће ду га де но ми но ва ног у ино-

ва лу ти уз ува жа ва ње тро шко ва но вог ду га (тро шко ви ди на ри за ци-
је ду га);

 – ко ри шће ње фи нан сиј ских де ри ва та у ци љу ли ми ти ра ња 
ефе ка та про ме не кур се ва ре фе рент них ва лу та;

 – на сто ја ње да спољ ни дуг бу де углав ном у еври ма и да се 
до лар ски дуг ко ри сти са мо ако је фи нан си ра ње на ме ђу на род ном 
тр жи шту у до ла ри ма јеф ти ни је уз ко ри шће ње за ли ми ти ра ње ри-
зи ка фи нан сиј ских де ри ва та;

3. тр жи шни ри зик (ри зик ка мат них сто па, ри зик ин фла ци је)
 – на сто ја ње да се про ду жи ду ра ци ја до ма ћег ду га у ди на ри ма;
 – еми то ва ње ин дек си ра них об ве зни ца (ин дек са ци ја ка мат них 

сто па);
 – ри зик по осно ву ка мат не сто пе на спољ ни дуг не угро жа ва 

ду го роч ни циљ ми ни ми за ци је тро шко ва јав ног ду га; 
4. ри зик ли квид но сти
 – пер ма нент но одр жа ва ње ни воа го то ви не на ра чу ни ма Ре-

пу бли ке Ср би је на ни воу ко ји омо гу ћа ва не сме та но фи нан си ра ње 
оба ве за у ми ни му му од че ти ри ме се ца и на ни воу ко ји омо гу ћа ва 
амор ти за ци ју евен ту ал них ма њих при ли ва по осно ву за ду жи ва ња 
у од но су на план;

 – аде кват но упра вља ње сло бод ним го то вин ским сред стви ма 
на ра чу ни ма Ре пу бли ке Ср би је у скла ду са прин ци пи ма as set-li a-
bi lity ma na ge ment;

 – ре де фи ни са ње уго во ра са На род ном бан ком Ср би је за пла-
си ра ње ди нар ских и де ви зних сред ста ва и евен ту ал не из ме не за-
ко на о де ви зном по сло ва њу. Да ва ње мо гућ но сти др жа ви да вр ши 
от куп ре ла тив но ску пљег ду га ви шко ви ма ли квид но сти;

 – ауто мат ско из вр ша ва ње на ло га у си сте му Тре зо ра Ре пу бли-
ке ка ко се не би ства ра ле доц ње (крат ко роч не оба ве зе - ду го ви) 
у си сте му и по што ва ње Пра вил ни ка о си сте му из вр ше ња бу џе та;

 – кон со ли да ци ја по ред ди нар ских и де ви зних сред ста ва у 
окви ру кон со ли до ва ног си сте ма тре зо ра ко ји се во ди код На род не 
бан ке Ср би је и ко ри шће ње де ви зних сред ста ва за ак тив но упра-
вља ње са ли квид но шћу на ди нар ском ра чу ну из вр ше ња бу џе та;

5. кре дит ни и опе ра тив ни ри зи ци
 – тран сак ци је са фи нан сиј ским де ри ва ти ма мо гу би ти са мо 

спро во ђе не са фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма ко је има ју ви сок кре-
дит ни реј тинг;

 – ко ри шће ње фи нан сиј ских ин стру ме на та ко ји ли ми ти ра ју 
кре дит ни ри зик;

 – да ва ње га ран ци ја и одо бра ва ње но вог ду га ло кал ним вла-
сти ма са мо ако по сто ји аде кват на ана ли за о ре ла тив но ни ском сте-
пе ну ве ро ват но ће да се ре а ли зу је га ран ци ја у сред њо роч ном пе ри-
о ду што тре ба ре гу ли са ти за кон ским од ред ба ма;

 – уво ђе ње аде кват не кон тро ле у свим по слов ним ак тив но сти-
ма у Упра ви за јав ни дуг и уна пре ђе ње зна ња за по сле них за шта је 
по треб но по ве ћа ти ли мит бро ја за по сле них и одо бри ти аде кват на 
бу џет ска сред ства;

 – до град ња и уна пре ђе ње по сто је ћег ин фор ма ци о ног си сте ма 
за пра ће ње јав ног ду га и опе ра ци ја са њим;

6. ри зи ци ве за ни за ди стри бу ци ју тро шко ва сер ви си ра ња
 – аде кват но пла ни ра ње за ду жи ва ња на го ди шњем ни воу и 

рав но мер на рас по де ла у на ред ним го ди на ма и то ком фи скал не го-
ди не ка ко би се из бе гао ри зик ве ли ке кон цен тра ци је оба ве за за ре-
фи нан си ра ње;

 – из бе га ва ње кон цен тра ци је оба ве за по осно ву јав ног ду га 
на ме сеч ном ни воу, ко ји не би мо гао би ти амор ти зо ван сло бод ним 
нов ча ним сред стви ма на ра чу ни ма Ре пу бли ке Ср би је.

Kвантификацијa ри зи ка за сно ва на на Cost-at-Risk (CaR) мо де лу

Упра ва за јав ни дуг при ме њу је кван ти фи ка ци ју ри зи ка за сно-
ва ну на Cost-at-Risk (CaR) мо де лу, ко ји је раз ви јен у са рад њи са 
ти мом екс пе ра та про јек та ЕУ „По др шка Ми ни стар ству фи нан си ја 
− Упра ви за тре зор и Упра ви за јав ни дуг у из град њи ка па ци те та”, 
ИПА 2010. Ме то до ло шки алат Тро шак при ри зи ку (Cost-at-risk) се 
осла ња на кон цепт Вред но сти при ри зи ку (Va lue-at-risk) и слу жи 
за оце ну сте пе на из ло же но сти тр жи шним ри зи ци ма. Упо треб на 
вред ност овог ала та се огле да у пру жа њу мо гућ но сти фи нан сиј-
ским ин сти ту ци ја ма да од ре де ни во фи нан сиј ских сред ста ва (ре-
зер ви) ко је ће им омо гу ћи ти успе шну ап сорп ци ју шо ко ва иза зва-
них екс трем но не по вољ ним кре та њи ма у фак то ри ма ових ри зи ка. 

Вред ност Тро шка при ри зи ку (Cost-at-risk) пред ста вља мак-
си мал ни гу би так, од но сно уве ћа ње оче ки ва них тро шко ва, у иза-
бра ном вре мен ском пе ри о ду уз од ре ђе ну ве ро ват но ћу  – нај че шће 
у ра спо ну од 90% до 99%. Мо де лом су об у хва ће на два нај ва жни ја 
фак то ра ри зи ка ко ја ути чу на из нос сред ста ва по треб них за сер-
ви си ра ње јав ног ду га у на ред ном пе ри о ду  – ка мат ни и ва лут ни 
ри зик. Мо дел оце њу је укуп ни и по је ди нач ни до при нос обе вр сте 
ри зи ка укуп ном ри зи ку из ра же ном у ди на ри ма.

Ко ри сте ћи Мон те Кар ло си му ла ци ју, уз иза бра ни број си му-
ли ра них пу та ња (про јек ци ја) од ре ђу је се за јед нич ка ди стри бу ци ја 



ова два фак то ра ри зи ка и пер цен тил те рас по де ле ко ји од го ва ра 
иза бра ном ни воу по ве ре ња. Дру гим ре чи ма, мо дел ће на осно ву 
ве ли ког бро ја раз ли чи тих сце на ри ја кре та ња ва лут них кур се ва 
и ка ма та од ре ди ти ни во про ме не од но сно уве ћа ња сред ста ва по-
треб них за сер ви си ра ње јав ног ду га у од но су на про јек то ва не из-
но се, ко ји не ће би ти над ма шен са про цен том ве ро ват но ће ко ји ће 
од го ва ра ти иза бра ном ни воу по ве ре ња.

Гра фи кон 33. Cost-at-Risk (CaR)

Си му ла ци је се ба зи ра ју на струк ту ри порт фо ли ја хар ти ја од 
вред но сти јав ног ду га у по сма тра ним пе ри о ди ма, од но сно ком би-
на ци ји струк ту ре порт фо ли ја хар ти ја од вред но сти у са да шњем 
тре нут ку, ње них про ме на кроз вре ме ко је су по сле ди ца по ве за-
них от пла та глав ни це и ка ма те (ку по на) и ка рак те ри сти ка но вих 
за ду же ња ко је ува жа ва ју основ не прин ци пе и ци ље ве по ста вље не 
овом стра те ги јом.

Та бе ла 38. Ре зул та ти CaR мо де ла
Пе ри од3

Вред но сти CaR1,2 2014 2015 2016

Ап со лут ни CaR (99-ти пер цен тил) 26,289,569 84,775,052 190,750,573
од то га ва лут ни РСД:ЕУР 13,354,723 34,750,406 53,724,206

РСД:УСД 12,934,846 50,024,646 137,026,367
ка мат ни 0 0 0

Ап со лут ни CaR (95-ти пер цен тил) 20,221,880 57,982,270 120,255,406
од то га ва лут ни РСД:ЕУР 10,177,523 23,591,060 38,610,108

РСД:УСД 10,044,357 34,391,210 81,645,298
ка мат ни 0 0 0

Ап со лут ни CaR (90-ти пер цен тил) 16,178,489 46,618,644 93,248,809
од то га ва лут ни РСД:ЕУР 8,617,274 20,141,582 30,870,174

РСД:УСД 7,561,215 26,477,062 62,378,635
ка мат ни 0 0 0

Про сеч ни CaR (50-ти пер цен тил) 3,194,508 10,480,853 22,744,522
од то га ва лут ни РСД:ЕУР 1,795,587 4,721,815 7,418,519

РСД:УСД 1,398,921 5,759,038 15,326,003
 ка мат ни  0 0 0

1 број си му ла ци ја: 10,000, на днев ном ни воу
2 у хи ља да ма РСД
3 ’пе ри од’ се од но си на вре ме од 31  ав гу ста 2013  го ди не до 31  де цем бра сва ке 

при ка за не го ди не

Мо дел по ка зу је да се у пе ри о ду од 31. ав гу ста 2013. го ди не 
до кра ја 2014. го ди не, у нај ри го ро зни јим усло ви ма  – са ни во ом по-
ве ре ња од 99%, из нос по тре бан за сер ви си ра ње јав ног ду га ко ји 
при па да порт фо ли ју хар ти ја од вред но сти не ће уве ћа ти из над 26,3 
млрд ди на ра у од но су на из нос по тре бан за сер ви си ра ње овог де ла 
порт фо ли ја у усло ви ма не про ме ње них кур се ва и ка ма та. Хар ти-
је од вред но сти у порт фо ли ју јав ног ду га су ди нар ске хар ти је од 
вред но сти (др жав ни за пи си и об ве зни це) и хар ти је од вред но сти 
са фик сним ку по ном (евро об ве зни це и об ве зни це де но ми но ва не 

у еври ма еми то ва не на до ма ћем тр жи шту), па је ка мат ни ри зик 
у свим ре зул та ти ма мо де ла јед нак ну ли. Ва лут ни ри зик је при ка-
зан у од но су на курс ди на ра пре ма две ва лу те ко је су за сту пље не 
у порт фо ли ју  – еври ма и до ла ри ма. Курс РСД:ЕУР до при но си са 
13,4 млрд ди на ра укуп ној вред но сти CaR-а, док је ри зик од не по-
вољ ног кре та ња кур са РСД:УСД оце њен на ни воу од 12,9 млрд ди-
на ра. Мо дел ука зу је на то да се са ве ро ват но ћом од 95% од но сно 
90% мо же ра чу на ти на уве ћа ње тро шко ва сер ви си ра ња ко је ће би-
ти ма ње од 20,2 од но сно 16,2 млрд ди на ра до кра ја 2014. го ди не. 
Слич но као и са ни во ом по ве ре ња од 99%, до при нос оба кур са је 
при бли жно јед нак и из но си 10,2 и 10,0 млрд ди на ра за ни во по ве-
ре ња од 95%, од но сно 8,6 и 7,6 млрд ди на ра за ни во по ве ре ња од 
90%. Ко нач но, вред ност CaR-а на дну та бе ле од 3,2 млрд ди на ра за 
2014. го ди ну, при ка зу је из нос уве ћа ња сер ви си ра ња тро шко ва јав-
ног ду га у од но су на из нос од ре ђен тре нут ним вред но сти ма фак-
то ра ри зи ка (у овом слу ча ју кур са ди на ра пре ма евру и до ла ру) са 
ве ро ват но ћом од 50%. 

Фак то ри ри зи ка игра ју зна чај ни ју уло гу на ду жи вре мен ски 
хо ри зонт. Де лом због има нент не не си гур но сти, де лом и услед тен-
ден ци је про ме не струк ту ре јав ног ду га у ко рист хар ти ја од вред-
но сти и то пре те жно еуро бон до ва де но ми но ва них у аме рич ким 
до ла ри ма.

Има ју ћи у ви ду да се нај ве ћи део ду га на ла зи у ино-ва лу ти 
(око 80% ста ња јав ног ду га то ком 2013. го ди не је би ло у ино-ва лу-
ти), из ло же ност де ви зном ри зи ку је ви со ка и ре а ли за ци ја тог ри зи-
ка де си ла се у 2012. го ди ни ка да је ди нар у све га не ко ли ко ме се ци 
де пре ци рао за ви ше од 10% и као ре зул тат имао раст ра ци ја јав ни 
дуг  – БДП за ви ше од пет про цент них по е на са мо због ра ста кур са 
евра и аме рич ког до ла ра пре ма ди на ру. 

Сва ка про ме на кур са ди на ра пре ма евру и аме рич ком до ла ру 
од 1% у сме ру де пре ци ја ци је ди на ра у од но су на основ ни сце на-
рио во ди ће ка ап со лут ном ра сту ду га од 19 до 25 млрд ди на ра у 
на ред ном пе ри о ду 2014 –2016. го ди не од но сно у ре ла тив ном ис-
ка зу око 0,50% БДП (уз прет по став ку да оста ле стра не ва лу те не 
осци ли ра ју зна чај но у од но су на евро).

За ста ње јав ног ду га ја ко је бит но да и од нос евра и аме рич-
ког до ла ра не од сту па зна чај ни је од основ ног сце на ри ја. У слу ча ју 
да до ђе до од сту па ња у прав цу ра ста вред но сти аме рич ког до ла ра 
у од но су на евро за 1% ста ње јав ног ду га ће би ти по ве ћа но за 7 до 
8 млрд ди на ра у на ред ном пе ри о ду 2014 –2016. го ди не од но сно у 
ре ла тив ном ис ка зу око 0,16% БДП.

У до ме ну ка мат ног ри зи ка срп ски јав ни дуг има пред ност 
што је пре ко 70% ста ња јав ног ду га цен трал ног ни воа вла сти на 
кра ју ав гу ста 2013. го ди не би ло са фик сном ка мат ном сто пом. Као 
нај за сту пље ни ја ва ри ја бил на ка мат на сто па је Еури бор. У слу ча-
ју про ме не вред но сти Еури бо ра за 10 ба зних по е на у од но су на 
основ ну про јек ци ју, ка ма те би по ра сле за око 0,3 млрд ди на ра.

Ду го роч ни стра те шки оквир за упра вља ње јав ним ду гом

Основ ни стра те гиј ски ци ље ви ко ји ма је по треб но те жи ти у 
на ред ном ду го роч ном пе ри о ду, ка ко би се ми ни ми зи ра ли ри зи ци 
по ве ћа ња за ду же но сти и тро шко ва сер ви си ра ња јав ног ду га су:

 – да уче шће ду га де но ми но ва ног у ди на ри ма из но си око 20 –
25% укуп ног јав ног ду га на сред њи рок;

 – да уче шће ду га де но ми но ва ног у еври ма у јав ном ду гу из-
но си нај ма ње 60% ду га у ино ва лу ти, укљу чу ју ћи бу ду ћа за ду жи-
ва ња и тран сак ци је;

 – да до ђе до сма ње ња уче шћа ду га са ва ри ја бил ном ка мат ном 
сто пом на ис под 20% у сред њо роч ном ин тер ва лу;

 – да про сеч но вре ме до про ме не ка мат не сто пе (АТR) бу де 
одр жа ва но на ни воу од ми ни мум 4,5 го ди на у скла ду са го ре на-
ве де ном ме ром по сте пе ног сма њи ва ња уче шћа ду га са ва ри ја бил-
ним ка мат ним сто па ма;

 – да про сеч на пон де ри са на ка мат на сто па (WA IR) на уну тра-
шњи јав ни дуг не пре ла зи 10% на крат ко роч на и сред њо роч на за-
ду жи ва ња;

 –  да уче шће крат ко роч ног ду га (чи је је до спе ће до го ди ну да-
на) из но си до 15% укуп ног јав ног ду га;

 – да про сеч но вре ме до до спе ћа (АТМ) уну тра шњег ду га бу де 
на ни воу од нај ма ње 4 го ди не на сред њи рок; 

 – да се про сеч но вре ме до до спе ћа (АТМ) спољ ног ду га одр-
жа ва на ни воу од 6 ± 0,5 го ди на у истом вре мен ском хо ри зон ту.



Ста ње јав ног ду га пре ма на ци о нал ној ме то до ло ги ји  
и кри те ри ју ми ма из Ма стрих та

Ва жно је на по ме ну ти да, пре ма на ци о нал ној ме то до ло ги-
ји, у ста ње јав ног ду га ула зе ди рект не оба ве зе цен трал ног ни воа 
вла сти, као и све ин ди рект не оба ве зе, од но сно га ран то ва ни дуг у 
ко рист јав них пред у зе ћа, ло кал них вла сти и дру гих прав них ли ца 
чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја. У та кво ста ње ула зе све га ран-
ци је без об зи ра да ли ће би ти ак ти ви ра не у на ред ном пе ри о ду.

С об зи ром да је је дан од глав них еко ном ских и по ли тич ких 
ци ље ва Ре пу бли ке Ср би је при кљу че ње ЕУ, као пред у слов се на ме-
ће ускла ђи ва ње до ма ће ме то до ло ги је у скла ду са европ ским стан-
дар ди ма. Из тог раз ло га, ста ње јав ног ду га се ана ли зи ра ре дов но и 
на осно ву кри те ри ју ма по ста вље них Уго во ром из Ма стрих та, ко ји 
пред ста вља си сте ма ти зо ва не смер ни це у ци љу одр жи во сти јав ног 
ду га и фи скал ног си сте ма, од но сно ма кро е ко ном ске ста бил но сти. 
Пре ма овим кри те ри ју ми ма, у ста ње јав ног ду га тре ба укљу чи ти, 
по ред ди рект них оба ве за цен трал ног ни воа вла сти, и не га ран то ва-
ни дуг ло кал них вла сти, али ис кљу чи ти дуг по осно ву ди рект них 
и ин ди рект них оба ве за за ко је се од стра не Ре пу бли ке (цен трал ног 
ни воа вла сти) не вр ше пла ћа ња.

Јав ни дуг пре ма кри те ри ју ми ма из Ма стрих та је де фи ни сан 
у зва нич ном до ку мен ту ЕУ, под на зи вом „Про то кол о про це ду ри 
пре ко мер ног де фи ци та” (Pro to col on the Ex ces si ve De fi cit Pro ce du-
re  – EDP) ко ји је део Спо ра зу ма из Ма стрих та и Чла на I (5) Уред бе 
ЕК број: 479/2009, као уку пан бру то дуг оп ште др жа ве по но ми-
нал ној вред но сти.

Овај дуг се ме ри по но ми нал ној вред но сти ко ји је јед нак уго-
во ре ним из но си ма ду га ко ји Вла да тре ба да вра ти кре ди то ри ма о 
ро ку до спе ћа. То зна чи да јав ни дуг ни је под ути ца јем про ме не тр-
жи шних при но са и ис кљу чу је не пла ће ну об ра чун ску ка ма ту.

Та бе ла 39. Струк ту ра и про јек ци ја ста ња јав ног ду га пре ма кри те-
ри ју ми ма из Ма стрих та до 2016. го ди не

 2012 2013/VI II 2013п 2014п 2015п 2016п
 у млрд ди на ра
Укуп не ди рект не оба ве зе 1 658,1 1 788,7 1 928,0 2 238,3 2 517,6 2 724,9
Га ран то ва ни дуг 113,3 217,6 209,1 225,7 221,2 197,2
Оста ли дуг сек то ра 
др жа ве

4,9 3,4 2,5 1,2 0 0

Дуг ло кал не вла сти 75,9 79,1 83,1 91,3 98,2 104,6
Дуг ин сти ту ци ја со ци јал-
ног оси гу ра ња

0 0 0 0 0 0

Јав ни дуг Ре пу бли ке 
Ср би је

1 852,2 2 088,8 2 222,7 2 556,5 2 837,0 3 026,7

Јав ни дуг Ре пу бли ке Ср-
би је/БДП

54,7% 55,5% 59,1% 63,8% 66,1% 66,0%

Ме ре за уна пре ђе ње тр жи шта ди нар ских хар ти ја од вред но сти  
у пе ри о ду 2013−2016. го ди не

Тр жи ште др жав них ди нар ских хар ти ја од вред но сти се зна-
чај но раз ви ло у пе ри о ду 2009−2013. го ди не и до сти гло вред ност 
од 395 млрд ди на ра кра јем ав гу ста 2013. го ди не. Ре пу бли ка Ср би ја 
је то ком 2009. го ди не по ве ћа ла обим еми си ја крат ко роч них ди нар-
ских хар ти ја од вред но сти (тро ме сеч ни и ше сто ме сеч ни др жав ни 
за пи си), да би у 2010. го ди ни по че ла са еми си ја ма осам на е сто ме-
сеч них и два де сет че тво ро ме сеч них за пи са. У мар ту 2011. го ди не 
Ре пу бли ка Ср би ја је пр ви пут еми то ва ла тро го ди шњу ди нар ску 
об ве зни цу са ку по ном. У скла ду са сред њо роч ном стра те ги јом 
упра вља ња јав ним ду гом, Вла да је у ја ну а ру 2012. го ди не, пр ви 
пут еми то ва ла пе то го ди шње ди нар ске об ве зни це, као и ин фла ци о-
но ин дек си ра не ди нар ске об ве зни це у мар ту 2012. го ди не и амор-
ти за ци о не ди нар ске об ве зни це са ва ри ја бил ним ку по ном ве за ним 
за ре фе рент ну ка мат ну сто пу На род не бан ке Ср би је у ав гу сту 
2012. го ди не. У мар ту 2013. го ди не еми то ва на је сед мо го ди шња 
ди нар ска об ве зни ца, чи ме је у на ред ном тро го ди шњем пе ри о ду 
оста ло да се еми ту је још са мо роч ност од де сет го ди на, ка ко би 
се де тер ми ни са ла кри ва при но са др жав них хар ти ја од вред но сти 
де но ми но ва них у ди на ри ма. У ци љу раз во ја тр жи шта ди нар ских 
хар ти ја од вред но сти од по чет ка 2013. го ди не уме сто осам на е сто-
ме сеч них и два де сет че тво ро ме сеч них др жав них за пи са еми ту ју се 

дво го ди шње ди нар ске об ве зни це. Ку пон на об ве зни це еми то ва не 
од ја ну а ра 2013. го ди не на до ма ћем тр жи шту об ра чу на ва се на го-
ди ну да на, уме сто као што је то би ло до кра ја 2012. го ди не на по-
лу го ди шњем ни воу. По лу го ди шњи об ра чун ку по на на хар ти је од 
вред но сти за др жан је са мо код ди нар ских хар ти ја од вред но сти ко-
је се еми ту ју по по себ ном про гра му у скла ду са за то од ре ђе ним 
чла ном за ко на о бу џе ту.

У ци љу ве ће тран спа рент но сти од кра ја 2012. го ди не об ја-
вљу је се оквир ни го ди шњи план за ду жи ва ња на сај ту Упра ве за 
јав ни дуг, док се кра јем сва ког квар та ла об ја вљу је план за на ред ни 
квар тал за ду жи ва ња на до ма ћем фи нан сиј ском тр жи шту, чи ме се 
по сти же кон зи стент ност, пред ви дљи вост и тран спа рент ност бу ду-
ћих еми си ја др жав них хар ти ја од вред но сти.

У пе ри о ду за ко ји се до но си ова стра те ги ја та ко ђе се оче-
ку је да се уна пре ди и се кун дар но тр жи ште др жав них хар ти ја од 
вред но сти, што би за ре зул тат уз тран спа рент ну кри ву при но са на 
ди на ре, до ве ло до уна пре ђе ња ди нар ског де ла фи нан сиј ског тр-
жи шта и омо гу ћи ло Вла ди Ре пу бли ке Ср би је да фи нан си ра сво је 
из дат ке ефи ка сни је уз ма њу из ло же ност де ви зном и дру гим ри зи-
ци ма. Тре нут на це на ди нар ског ду га је усло вље на сто пом ин фла-
ци је, ре фе рент ном ка мат ном сто пом На род не бан ке Ср би је и де ви-
зним кур сом ди на ра пре ма евру и аме рич ком до ла ру, али то је це на 
сво је вр сног при род ног хе џин га по зи ци је ра ци ја јав ни дуг  – БДП.

Гра фи кон 34. Струк ту ра има о ца др жав них хар ти ја од вред но сти 
еми то ва них на до ма ћем фи нан сиј ском тр жи шту  

на дан 31. ав густа 2013. го ди не

План про ду же ња про сеч не роч но сти ди нар ских хар ти ја од 
вред но сти за ви си од ни за фак то ра, а пр вен стве но од успе шно сти 
НБС и Вла де у про це су ди на ри за ци је и одр жа ва ња ин фла ци је у 
за цр та ним окви ри ма и ра ста по ве ре ња у мо не тар ну и еко ном ску 
по ли ти ку Вла де и НБС, као и ста бил но сти де ви зног кур са ди на ра. 

У пе ри о ду од сеп тем бра 2012. го ди не до кра ја ав гу ста 2013. 
го ди не про сеч на роч ност ди нар ских хар ти ја од вред но сти је по ве-
ћа на на 1,3 го ди не, што по ста вља за да так да се про сеч на роч ност 
ди нар ских хар ти ја од вред но сти по ве ћа на 2 го ди не у на ред ном 
сред њо роч ном пе ри о ду.

Раз вој до ма ћег тр жи шта би ће пот по мог нут од стра не Ре пу-
бли ке Ср би је сле де ћим ме ра ма:

 – oбим еми си ја усло вљен је ка па ци те том тр жи шта и кре и ра-
ње benchmark еми си ја за сни ва ће се на ре о тва ра њу већ по сто је ћих 
еми си ја. Прин цип ре о тва ра ња од но си ће се углав ном на све хар-
ти је од вред но сти са роч но шћу истом или ду жом од 2 го ди не, јер 
еви дент но је да ове хар ти је од вред но сти тре ба да чи не нај ве ћи 
део се кун дар ног тр го ва ња и да има ју аде кват не benchmark вред-
но сти;

 – у ци љу кре и ра ња што ве ће ба зе ин ве сти то ра и раз во ја се-
кун дар ног тр жи шта хар ти ја од вред но сти еми то ва них на до ма ћем 
тр жи шту, кре и ран је јед нак по ре ски трет ман до ма ћих и стра них 
ин ве сти то ра кра јем 2011. го ди не и те жи ће се у на ред ном пе ри о ду 
да се укло не све пре пре ке за сло бо дан про ток ка пи та ла. Са да шња 
струк ту ра до ма ћих ин ве сти то ра је су ви ше хо мо ге на (углав ном 
бан кар ски сек тор) и та ква струк ту ра не до при но си раз во ју се кун-
дар ног тр жи шта. Пен зи о ни фон до ви и оси гу ра ва ју ће ком па ни-
је (жи вот но оси гу ра ње) има ју огра ни че ну мо гућ ност пла си ра ња 
сред ста ва због ни ске раз ви је но сти овог ви да штед ње. У по след-
ње две го ди не при ме тан је тренд по ве ћа ња уче шћа стра них ин ве-
сти то ра и про ме на ба зе ин ве сти то ра, и оче ку је се да се са да шња 
струк ту ра ин ве сти то ра за др жи и у на ред ном тро го ди шњем пе ри о-
ду, што би мо гло да до при не се раз во ју се кун дар ног тр жи шта;



 – има ју ћи у ви ду да је то ком 2011. го ди не осно ва на рад на 
гру па за уна пре ђе ње тр го ва ња на се кун дар ном тр жи шту ди нар-
ских хар ти ја од вред но сти од стра не Ми ни стар ства фи нан си ја, На-
род не бан ке Ср би је, Цен трал ног ре ги стра, де поа и кли рин га хар-
ти ја од вред но сти и Ко ми си је за хар ти је од вред но сти, пре по ру ке 
ове рад не гру пе би ће раз мо тре не од стра не Ми ни стар ства фи нан-
си ја и уко ли ко се оце ни њи хо ва свр сис ход ност би ће при хва ће не. 
По себ но се оче ку је да рад на гру па из вр ши оце ну бе не фи та ко ји би 
уво ђе ње при мар них ди ле ра да ло раз во ју ли квид но сти се кун дар-
ног тр жи шта хар ти ја од вред но сти;

 – раз мо три ће се у на ред ном пе ри о ду мо гућ ност да се кли-
ринг и сал ди ра ње тран сак ци ја са до ма ћим хар ти ја ма од вред но сти 
вр ши пре ко ме ђу на род ног кли ринг си сте ма;

 – Ми ни стар ство фи нан си ја ће у на ред ном пе ри о ду мо ди фи-
ка ци ју аук циј ске плат фор ме вр ши ти на осно ву пред ло га ин ве сти-
то ра, ка ко би на нај бо љи и за обе стра не при хва тљив на чин ин те-
ре си обе стра не би ли за до во ље ни.

IV. СТРУК ТУР НЕ РЕ ФОР МЕ У ПЕ РИ О ДУ  
ОД 2014. ДО 2016. ГО ДИ НЕ

Кре ди би лан сред њо роч ни план струк тур них ре фор ми, за јед-
но са ме ра ма фи скал не кон со ли да ци је, пред ста вља кључ ни услов 
за (1) оства ри ва ње ста би ли за ци је јав них фи нан си ја и сво ђе ње 
фи скал ног де фи ци та и јав ног ду га на одр жив ни во, (2) сна жни-
је по кре та ње при вред не ак тив но сти на ба зи по ве ћа ња ин ве сти-
ци ја, из во за и за по шља ва ња. Уз по моћ ових ме ра ће се спро ве сти 
пла ни ра но фи скал но и струк тур но при ла го ђа ва ње чи ме се ства ра 
трај ни ја осно ва за бр жи при вред ни раст и по ве ћа ње за по сле но сти 
и стан дар да.

Ре а ли за ци ја пла на струк тур них ре фор ми под ра зу ме ва да 
над ле жна ре пу блич ка ми ни стар ства до кра ја 2013. го ди не за вр ше 
при пре му и от поч ну спро во ђе ње струк тур них ре фор ми из обла сти 
за ко је су над ле жна. 

1. Ре фор ма по слов ног ам би јен та

Убр за ње при вред ног ра ста пред ста вља основ ни ме ха ни зам 
трај ног и одр жи вог по ве ћа ња за по сле но сти. С тим у ве зи, у 2014. 
го ди ни би ће спро ве де не број не ре фор ме ко је ће има ти за циљ сма-
ње ње ри зи ка и тро шко ва по сло ва ња. Ре зул та ти ре ле вант них ме ђу-
на род них ана ли за кон ку рент но сти и усло ва по сло ва ња (Из ве штај 
о кон ку рент но сти Свет ског еко ном ског фо ру ма, Ана ли за усло ва 
по сло ва ња Свет ске бан ке) ће се ко ри сти ти за иден ти фи ко ва ње 
кључ них ме ра за уна пре ђе ње усло ва по сло ва ња. Осни ва ње Кан це-
ла ри је за бр зе од го во ре пред ста вља ко рак уна пред ка по јед но ста-
вље њу и убр за њу по ступ ка за по чи ња ња по сло ва ња. Уна пре ђе ње 
усло ва по сло ва ња у на ред ном пе ри о ду за сни ва ће се на сле де ћим 
ре фор ма ма:

 – усва ја ње из ме на За ко на о ра ду у ци љу по ве ћа ња флек си-
бил но сти тр жи шта ра да у Ср би ји и по јед но ста вљи ва ња про це ду ра 
ра ди лак шег за по шља ва ња и от пу шта ња рад не сна ге. У том ци љу 
из ме на ма ће се от кло ни ти си стем ски не до ста ци тр жи шта ра да и 
уве сти са вре ме ни ме ха ни зми за шти те рад ни ка и под сти ца ња за по-
шља ва ња, као и сма ње ња тро шко ва по сло да ва ца у слу ча ју тех но-
ло шких ви шко ва;

 – усва ја ње но вог За ко на о пла ни ра њу и из град њи, по ла зе ћи 
од ефи ка сних ре ше ња при ме ње них у дру гим европ ским др жа ва ма, 
уз по ја ча ну бор бу про тив зло у по тре ба у ин сти ту ци ја ма ко је су за-
ду же не за ње го ву при ме ну на ло кал ном ни воу;

 – усва ја ње но вог За ко на о при ва ти за ци ји у ци љу от кла ња ња 
си стем ских не до ста та ка ва же ћег мо де ла при ва ти за ци је и уво ђе-
ња но вих ме ха ни за ма за убр за но окон ча ње про це са при ва ти за-
ци је у Ср би ји. Из ме на ма ће се обез бе ди ти пот пу на тран спа рент-
ност по ступ ка при ва ти за ци је и од го вор ност др жав них ор га на, 
утвр ди ти ко нач ни рок за окон ча ње при ва ти за ци је, ре гу ли са ти 
пре тва ра ње дру штве ног у др жав ни ка пи тал и утвр ди ти пра ви ла 
ре струк ту ри ра ња;

 – усва ја ње из ме на За ко на о сте ча ју ко ји ма се обез бе ђу је бр-
же и јеф ти ни је спро во ђе ње сте чај ног по ступ ка. У том ци љу из ме-
на ма ће се обез бе ди ти пот пу на тран спа рент ност сте чај ног по ступ-
ка, оја ча ти по зи ци ја и по ве ћа ти од го вор ност сте чај ног управ ни ка, 

уве сти ана ли за узро ка сте ча ја, по ве ћа ти пра ва по ве ри ла ца и за по-
сле них у пред у зе ћи ма у сте ча ју кроз по ве зи ва ње рад ног ста жа и 
пра во на ми ни мал не за ра де;

 – уна пре ђе ње фи нан сиј ске ди сци пли не, ко је пред ста вља пред-
у слов за ефи ка сно су зби ја ње си ве еко но ми је. С тим у ве зи, би ће 
ак ти ви ра не ме ре за из ми ре ње доц њи од стра не др жа ве на свим ни-
во и ма вла сти;

 – на ста вак по ре ске ре фор ме ра ди уса вр ша ва ња по ре ских 
про пи са ко ји ма се обез бе ђу је уво ђе ње кон цеп та ре фор ме ко ји ће 
има ти нај ве ће ефек те на по ве ћа ње ин ве сти ци ја, из во за и за по шља-
ва ња;

 – до вр ше так про це са уво ђе ња елек трон ског под но ше ња по-
ре ских при ја ва и је дин стве не по ре ске при ја ве ка ко би се сви по ре-
зи и до при но си на за ра де за по сле них ис ка зи ва ли на јед ној при ја ви 
и пла ћа ли на је дан ра чун;

 – ин тен зи ви ра ње ги љо ти не про пи са на осно ву пре ци зног ак-
ци о ног пла на ко ји ће би ти усво јен. 

Ре фор ма рад ног за ко но дав ства

Је дан од основ них ци ље ва свих струк тур них ре фор ми је по-
ве ћа ње сто пе за по сле но сти. С тим у ве зи, у на ред ном пе ри о ду 
би ће из вр ше на ре фор ма ин сти ту ци о нал ног окви ра за функ ци о-
ни са ње тр жи шта ра да, та ко да се по ве ћа ње го ва флек си бил ност и 
за по шља ва ње рад ни ка учи ни јеф ти ни јим и ма ње ри зич ним за по-
сло дав ца. У том сми слу, ре фор ма тр жи шта ра да ће би ти из вр ше на 
у два ко ра ка  – до кра ја 2013. го ди не, ра ди ће се на из ме на ма За ко на 
о ра ду у ци љу от кла ња ња ње го вих нај зна чај ни јих не до ста та ка, а 
то ком 2014. го ди не ће у са рад њи са син ди ка ти ма, пред став ни ци-
ма удру же ња по сло да ва ца и струч ном јав но сти би ти из вр ше не и 
до дат не про ме не За ко на о ра ду и дру гих ре ле вант них про пи са, у 
ци љу от кла ња ња свих уоче них не до ста та ка и уград ње са вре ме них 
ме ха ни за ма за шти те рад ни ка и под сти ца ња за по шља ва ња.

Из ме не За ко на о ра ду, ко је би тре ба ло да бу ду усво је не до 
кра ја 2013. го ди не ће об у хва ти ти:

 – про ме ну на чи на об ра чу на от прем ни на, та ко да се от прем-
ни не у слу ча ју тех но ло шких ви шко ва об ра чу на ва ју за број го ди на 
рад ног ста жа код по сто је ћег по сло дав ца. У ци љу сма ње ња про сто-
ра за зло у по тре бе овог пра ви ла би ће пред ви ђе ни за штит ни ме ха-
ни зми за рад ни ке та ко да се за об ра чун от прем ни не у об зир узи ма-
ју го ди не рад ног ста жа код по сто је ћег по сло дав ца, као и код свих 
по ве за них ли ца;

 – по ве ћа ње флек си бил но сти ме ха ни за ма за ус по ста вља ње 
пре стан ка рад ног од но са, та ко да се от кло не пре пре ке за при вре-
ме но упу ћи ва ње рад ни ка на рад, уве де мо гућ ност пре ра спо де ле 
рад ног вре ме на и др.

Осим то га, у 2014. го ди ни раз мо три ће се мо гућ но сти за уво-
ђе ње до дат них ме ха ни за ма за шти те рад ни ка и под сти ца ња укљу-
чи ва ња на тр жи ште ра да и за по шља ва ња, што ће, из ме ђу оста лог, 
об у хва ти ти и ре фор му ко лек тив ног пре го ва ра ња, уре ђе ње прав ног 
окви ра за са мо за по шља ва ње, а раз мо три ће се мо гућ ност и за им-
пле мен та ци ју ме ра из про гра ма за за по шља ва ње и со ци јал ну по-
ли ти ку ЕУ, као и мо гућ ност уво ђе ња под сти ца ја за укљу чи ва ње на 
тр жи ште ра да (бе не фи та за рад) и др.

Па ра лел но са ре фор мом за ко но дав ства, ин тен зи ви ра ће се ак-
тив но сти на уна пре ђе њу ефи ка сно сти ин спек циј ских слу жби (пре 
све га Ин спек ци је ра да), у ци љу ја ча ња над зо ра над при ме ном но-
вих, флек си бил ни јих нор ми рад ног за ко но дав ства.

Ре фор ма си сте ма из да ва ња гра ђе вин ских до зво ла

Јед на од при о ри тет них ак тив но сти на по бољ ша њу по слов ног 
ам би јен та у зе мљи је по јед но ста вљи ва ње и скра ћи ва ње по ступ ка 
из да ва ња гра ђе вин ских до зво ла. Циљ је да се обез бе ди лак ше и 
јеф ти ни је до би ја ње гра ђе вин ских до зво ла, што зах те ва до но ше ње 
но вог за ко на о пла ни ра њу и из град њи. 

Про цес при ба вља ња до зво ла је не тран спа рен тан, ду га чак и 
оп те ре ћен би ро крат ским про це ду ра ма и че сто је из вор ко руп ци је. 
Сто га је нео п ход но да ин ве сти то ри до би ја ју гра ђе вин ску до зво лу 
у ро ку од јед ног до два ме се ца на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке, под 
усло вом да је про стор на ко ме се гра ди по кри вен план ском до ку-
мен та ци јом. Та ко ђе, нео п ход но је да се до зво ле до би ја ју на јед-
ном шал те ру, што под ра зу ме ва да се зах те ви пре да ју на јед ном ме-
сту и да слу жбе ни ци оде ље ња за ур ба ни зам ин тер но при ба вља ју 



са гла сност и ми шље ња дру гих слу жби, укљу чу ју ћи и ми шље ња 
јав них пред у зе ћа ко ја се до би ја ју при из ра ди пла но ва де таљ не 
ре гу ла ци је. Са гла сност јав них пред у зе ћа и да ље је по треб на за 
објек те ко ји се гра де на про сто ру ко ји ни је по кри вен пла ном де-
таљ не ре гу ла ци је. 

Скра ће њу ро ка за до би ја ње до зво ле нај ви ше ће до при не ти 
ва же ће си стем ско ре ше ње да гра ди те љи ви ше не мо ра ју да до ста-
вља ју са гла сност и ми шље ња од јав них пред у зе ћа за во ду, ка на-
ли за ци ју и елек трич ну енер ги ју, по што су сва ми шље ња јав них 
пред у зе ћа до би је на при из ра ди пла но ва де таљ не ре гу ла ци је. Про-
це њу је се да ће ис кљу чи ва ње јав них пред у зе ћа из про це са од лу чи-
ва ња скра ти ти про це ду ру за до би ја ње гра ђе вин ске до зво ле нај ма-
ње три ме се ца, та ко да ин ве сти то ри ви ше не мо ра ју три пу та да се 
обра ћа ју јав ним пред у зе ћи ма ра ди до би ја ња тех нич ких усло ва за 
про јек то ва ње, до би ја ња са гла сно сти на про је кат и одо бре ња упо-
треб не вред но сти објек та. 

2. Струк тур не ре фор ме јав ног сек то ра

Ра ди ус по ста вља ња ду го роч не одр жи во сти јав них фи нан си ја 
убр за ће се спро во ђе ње струк тур них ре фор ми јав ног сек то ра ко је 
се пр вен стве но од но се на: ре фор му др жав не упра ве, ре фор ма си-
сте ма обра зо ва ња, ре фор му си сте ма здрав стве не за шти те, ре фор-
му пен зиј ског си сте ма, ре фор му си сте ма со ци јал не за шти те, ре-
фор му пред у зе ћа у ре струк ту ри ра њу, ре фор му јав них пред у зе ћа и 
јав них дру шта ва ка пи та ла, ре фор му си сте ма суб вен ци ја, ре фор му 
упра вља ња јав ним фи нан си ја ма, ре фор му упра вља ња ло кал ним 
јав ним фи нан си ја ма и ре фор му по ре ског си сте ма.

Ре фор ма др жав не упра ве

У скла ду са Стра те ги јом ре фор ме др жав не упра ве, на ста ви ће 
се за по че те ре форм ске ак тив но сти. То ће до ве сти до уна пре ђе ња 
усво је ног прав ног окви ра и уна пре ђе ња свих де ло ва си сте ма јав не 
упра ве, у скла ду са европ ским стан дар ди ма и вред но сти ма у обла-
сти во ђе ња јав них по сло ва.

Струк тур не про ме не нео п ход не су у свим де ло ви ма јав-
не упра ве ко ју чи не др жав на упра ва, ло кал на са мо у пра ва и јав не 
слу жбе и њи хо ве кључ не управ не функ ци је. Циљ ре фор ме јав не 
упра ве је сте да се обез бе ди ра ци о нал на, од го вор на и одр жи ва јав-
на упра ва, про фе си о нал но оспо со бље на и ефи ка сна у оба вља њу 
јав них по сло ва. У том ци љу да ља ре фор ма си сте ма јав не упра ве 
од но си се на:

 – до гра ђи ва ње за ко но дав ног окви ра и при ме ну усво је них 
про пи са ко ји ре гу ли шу си стем јав не упра ве; 

 – уна пре ђе ње си сте ма стра те шког пла ни ра ња и ко ор ди на ци је 
јав них по ли ти ка и њи хо ву бо љу по ве за ност са про грам ским бу џе-
ти ра њем; 

 – ре ор га ни за ци ју јав не упра ве и ра ци о на ли за ци ју си сте ма 
јав не упра ве; 

 – уна пре ђе ње про дук тив но сти ра да др жав не упра ве, кроз 
сма ње ње бро ја за по сле них на цен трал ном и ло кал ном ни воу, у 
оним сег мен ти ма где број за по сле них знат но од сту па од про це ње-
них по тре ба;

 – бо љу ко ор ди на ци ју из ме ђу цен трал ног и ло кал ног ни воа 
јав ног упра вља ња и бо љи ква ли тет јав них по ли ти ка и про пи са као 
ре зул тат те ко ор ди на ци је; 

 – од ре ђе но пре но ше ње над ле жно сти на ни же ни вое управ ног 
си сте ма, до гра ђи ва ње управ ног по ступ ка и управ ног спо ра, ве ћу 
ефи ка сност управ них по сту па ка, бо ље управ но од лу чи ва ње и ква-
ли тет ни је управ не услу ге;

 – ја ча ње ка дров ског по тен ци ја ла у др жав ној упра ви, по бољ-
ша ње плат ног си сте ма и по ступ ка оце њи ва ња и на пре до ва ња др-
жав них слу жбе ни ка, кроз афир ма ци ју и уна пре ђе ње си сте ма на-
гра ђи ва ња пре ма ре зул та ти ма;

 – ре ви ди ра ње кри те ри ју ма за при јем у рад ни од нос у др жав-
ној упра ви, као и пре ци зи ра ње кри те ри ју ма за на пре до ва ње, ка-
ко би се су зби ла по ја ва да се за по шља ва ње и на пре до ва ње вр ши 
на осно ву фор мал но сте че ног ви со ког обра зо ва ња, у вр ло крат ком 
вре мен ском пе ри о ду, а без сте че них зна ња и ком пе тен ци ја нео п-
ход них за оба вља ње по сла;

 – ја ча ње ме ха ни за ма фи нан сиј ске кон тро ле и по ди за ње ква-
ли те та јав них на бав ки, раз вој е-упра ве, су зби ја ње ко руп ци је у 
управ ном си сте му, ја ча ње ме ха ни за ма за шти те пра ва гра ђа на 
укљу чу ју ћи и функ ци ју За штит ни ка гра ђа на.

У обла сти др жав не упра ве по треб на је до град ња прав ног 
окви ра и до след на при ме на усво је них про пи са. За да љу ре фор му 
др жав не упра ве по треб но је упот пу ни ти за кон ски оквир усва ја-
њем но вог за ко на о оп штем управ ном по ступ ку, усва ја њем за ко на 
о ста ту су за по сле них у ло кал ној са мо у пра ви и за ко на о пла та ма 
за по сле них у ло кал ној са мо у пра ви, по што се за ко ни о ста ту су и 
пла та ма др жав них слу жбе ни ка не при ме њу ју на слу жбе ни ке ло-
кал не упра ве. 

Исто вре ме но, нео п ход на је ве ћа функ ци о нал ност си сте ма 
др жав не упра ве кроз ели ми на ци ју истих или слич них по сло ва из 
де ло кру га ор га на др жав не упра ве на ре пу блич ком, од но сно ло кал-
ном ни воу, та ко и у раз ли чи тим ор га ни за ци о ним об ли ци ма дру-
гих су бје ка та ко ји ма је по ве ре но вр ше ње јав них овла шће ња. Исто 
та ко, нео п ход но је по јед но ста вље ње управ не ор га ни за ци је кроз 
сма њи ва ње укуп ног бро ја ор га на др жав не упра ве на цен трал ном 
и ло кал ном ни воу, као и су бје ка та јав ног пра ва ко ји ма су за ко ном 
по ве ре на управ на (јав на) овла шће ња (нпр. јав не аген ци је, јав ни 
фон до ви). У том ци љу из вр ши ће се ана ли за оправ да но сти по сто ја-
ња јав них аген ци ја и јав них фон до ва у по је ди ним управ ним обла-
сти ма, као и дру гих об ли ка вр ше ња јав них овла шће ња (са ве ти, ко-
ми си је).

У окви ру си сте ма јав не упра ве на од го ва ра ју ћи на чин прав но 
ће се уре ди ти де ло ва ње јав них аген ци ја, јав них фон до ва и дру гих 
об ли ка оства ри ва ња јав ног ин те ре са и обез бе ди ти ускла ђе ни рад-
но  – прав ни ста тус ли ца за по сле них у њи ма, уз ефи ка сну кон тро лу 
др жав не упра ве над спро во ђе њем по ве ре них по сло ва но си о ци ма 
јав них овла шће ња.

У окви ру ре фор ме си сте ма јав не упра ве на ста ви ће се ре форм-
ске ак тив но сти на уна пре ђе њу функ ци о ни са ња ло кал не са мо у пра-
ве. Уна пре ди ће се де цен тра ли за ци ја на ни воу ло кал не са мо у пра ве 
у Ре пу бли ци Ср би ји са ци љем да гра ђа ни не по сред но уче ству ју 
у упра вља њу по сло ви ма ло кал не са мо у пра ве и да су ко ри сни ци 
услу га ло кал не са мо у пра ве за до вољ ни ње ним ра дом. Исто та ко, 
на ста ви ће се про цес де по ли ти за ци је јав не упра ве са ци љем да се 
сма њи по ли тич ки ути цај и сте пен дис кре ци о ног од лу чи ва ња ор га-
на ло кал не са мо у пра ве у вр ше њу њи хо ве над ле жно сти.

Ре фор ма јав не упра ве, по ред др жав не упра ве и ло кал не са-
мо у пра ве, об у хва ти ће и уна пре ђе ње функ ци о ни са ња јав них слу-
жби ко је осни ва ју Ре пу бли ка, ауто ном на по кра ји на и је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве, као што су јав не уста но ве, јав на пред у зе ћа 
и дру ги об ли ци ор га ни зо ва ња јав них слу жби (за во ди, цен три и 
сл.). Циљ ре фор ме је да се уна пре ди де ло ва ње јав них слу жби у 
ор га ни за ци о ном и функ ци о нал ном по гле ду и да се сма њи ути цај 
по ли тич ких стра на ка на де ло ва ње ових слу жби. По треб но је уна-
пре ди ти прав ну ре гу ла ти ву у овој обла сти, од нос из ме ђу осни-
ва ча јав них слу жби и ор га на јав них слу жби, као и од нос из ме ђу 
јав них слу жби и ко ри сни ка њи хо вих услу га, си стем фи нан си ра ња 
јав них слу жби и сл.

Ре фор ма си сте ма обра зо ва ња

Кон со ли до ва ни рас хо ди на обра зо ва ње у Ср би ји из но се око 
5% БДП, и на ни воу су про се ка зе ма ља ЦИЕ. Ипак, по сма тра-
но пре ма струк ту ри, рас хо ди на основ но и сред ње обра зо ва ње у 
Ср би ји (као про це нат БДП) су знат но ве ћи не го у зе мља ма ЦИЕ, 
док су рас хо ди за јав но ви со ко обра зо ва ње знат но ма њи. Ре зул та-
ти си сте ма обра зо ва ња се ме ре на осно ву об у хва та обра зо ва њем 
и ква ли те та сте че ног зна ња. Упо ред ни по да ци по ка зу ју да је об-
у хват основ ним и сред њим обра зо ва њем у Ср би ји ве ћи у од но су 
на про сек ЦИЕ, али и да ље ма њи не го у од но су на про сек ЕУ, док 
је об у хват си сте мом ви со ког обра зо ва ња знат но ма њи и у од но су 
на про сек ЦИЕ и у од но су на ЕУ. Ка да је реч о ре зул та ти ма си-
сте ма обра зо ва ња у Ср би ји, иако не по сто је стан дард ни при сту пи 
за ње го во ме ре ње, у прак си се ово пи та ње све че шће раз ма тра на 
осно ву ре зул та та ко ји уче ни ци из раз ли чи тих зе ма ља оства ру ју на 
стан дар ди зо ва ним ПИ СА те сто ви ма. Пре ма по след њим ре зул та-
ти ма ђа ци из Ср би је су за у зе ли 45. ме сто (ме ђу 65 зе ма ља), при 
че му је про се чан број осво је них бо до ва био знат но ни жи у од но су 
на про сек ЕУ, а уме ре но ни жи и у од но су на про сек зе ма ља ЦИЕ. 
Ка да је реч о ви со ком обра зо ва њу, у Ср би ји има се дам др жав них 
и се дам при ват них уни вер зи те та, од ко јих се са мо је дан (Уни вер-
зи тет у Бе о гра ду) на ла зи у гру пи од 400 нај бо љих уни вер зи те та 
у Све ту (од укуп но око 20.000 уни вер зи те та). Пр ви сле де ћи уни-
вер зи тет на ре ле вант ним ранг ли ста ма се на ла зи у гру пи од 1.000 



до 1.500 нај бо љих на све ту (Уни вер зи тет у Но вом Са ду), док се 
нај бо ље ран ги ра ни при ват ни уни вер зи тет на ла зи у гру пи од 5 до 
10 хи ља да нај бо љих. Ови ре зул та ти, та ко ђе, ука зу ју на ни зак ни во 
ефи ка сно сти ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји.

Прет ход но на ве де ни по да ци ука зу ју да је струк ту ра из да та ка 
за обра зо ва ње у Ср би ји не а де кват на (око 80% чи не пла те за по сле-
них), иако укуп на из два ја ња за обра зо ва ње ни су ма ла, те да по сто-
ји зна тан про стор за уна пре ђе ње ре зул та та (об у хва та и ква ли те та). 
По ла зе ћи од на ве де ног, ре фор ма си сте ма обра зо ва ња у Ср би ји у 
на ред ном пе ри о ду би ће фо ку си ра на на:

 – уште де на рас хо ди ма, кроз ра ци о на ли за ци ју школ ске мре же 
ко ја је на сле ђе на из пе ри о да од пре че ти ри де це ни је, ка да је број 
и ге о граф ска рас по де ла уче ни ка био знат но дру га чи ји не го да нас. 
Осим то га, по да ци о од но су бро ја уче ни ка по јед ном на став ни ку у 
основ ном и сред њем обра зо ва њу у Ср би ји и зе мља ма ЦИЕ ука зу ју 
на ре ла тив но ни ску про дук тив ност ра да у обра зо ва њу у Ср би ји. 
Сход но то ме, број оде ље ња и број на став ног и ван на став ног осо-
бља ускла ђи ва ће се са сто пом упи са уче ни ка у основ не и сред ње 
шко ле, а по по тре би, из вр ши ће се спа ја ње оде ље ња у шко ла ма ко ја 
не ма ју до во љан број уче ни ка. Уште де ко је ће се оства ри ти ра ци о-
на ли за ци јом мре же шко ла ће се де ли мич но ис ко ри сти ти за по ве-
ћа ње из два ја ња за јав но ви со ко обра зо ва ње, у ци љу по ве ћа ња бро-
ја сту де на та ко ји сту ди ра ју о тро шку др жав ног бу џе та (на ро чи то у 
обла сти тех нич ких на у ка), чи ме би се по ве ћао об у хват си сте мом 
ви со ког обра зо ва ња у скла ду са усво је ном Стра те ги јом раз во ја 
обра зо ва ња у Ср би ји до 2020. го ди не;

 – уна пре ђе ње ква ли те та си сте ма обра зо ва ња би ће под стак ну-
то кроз уво ђе ње ран ги ра ња шко ла пре ма ре зул та ти ма ко је њи хо ви 
ђа ци оства ру ју на ма тур ском (или дру гом, по себ но ор га ни зо ва ном 
ис пи ту), те кроз на гра ђи ва ња за по сле них у оним шко ла ма чи ји ђа-
ци оства ру ју из над про сеч не ре зул та те и ка жња ва ње за по сле них 
у шко ла ма чи ји ђа ци оства ру ју ло ши је ре зул та те. Осим то га, би ће 
из вр ше но при ла го ђа ва ње на став них и сту диј ских про гра ма зах те-
ви ма са вре ме ног тр жи шта ра да. По се бан зна чај за ак тив но укљу-
чи ва ње у тр жи ште ра да има уна пре ђе ње ква ли те та сред њо школ-
ског обра зо ва ња и ква ли те та уни вер зи тет ског јав ног и при ват ног 
обра зо ва ња, као и ускла ђи ва ње тра жње за ква ли фи ко ва ном рад-
ном сна гом и по ну де. У том сми слу, уло га др жа ве ће би ти да си-
сте мат ски под сти че уна пре ђе ње ква ли те та про гра ма и на став ни ка 
у си сте му јав ног обра зо ва ња и да зна чај но по ја ча пре вен тив ну ре-
гу ла тор ну функ ци ју код при ват ног обра зо ва ња. 

Ре фор ма си сте ма здрав стве не за шти те

У скла ду са до не тим стра те шким до ку мен ти ма и си стем-
ским за ко ни ма у обла сти здрав ства на ста ви ће се ре фор ме ко ји ма 
се обез бе ђу је по ве ћа ње ефи ка сно сти здрав стве ног си сте ма, по ве-
ћа ње фи нан сиј ске одр жи во сти си сте ма здрав стве не за шти те, уна-
пре ђе ње здра вља ста нов ни штва и по ве ћа ње ква ли те та здрав стве не 
за шти те. Ове ци ље ве мо гу ће је оства ри ти пре у сме ра ва њем са ку-
ра тив не на пре вен тив ну ме ди ци ну и уна пре ђе њем си сте ма акре ди-
та ци је и сер ти фи ка ци је здрав стве них уста но ва, уз ус по ста вља ње 
си сте ма оба ве зног сер ти фи ко ва ња ми ни мал них стан дар да (нпр. 
без бед ност па ци јен та). 

У скло пу фи скал не кон со ли да ци је спро ве шће се ра ци о на-
ли за ци ја здрав стве ног си сте ма пр вен стве но кроз сма ње ње бро ја 
не ме ди цин ског осо бља, уна пре ђе ње ме ха ни за ма за ода бир при о-
ри те та у по гле ду на бав ки но ве опре ме и бо љу кон тро лу рас хо да 
за ме ди цин ске услу ге. Ти ме ће се по ве ћа ти ефи ка сност здрав стве-
них уста но ва, обез бе ди ти вред но ва ње њи хо вих ствар них учи на ка 
и по ве ћа ти ква ли тет здрав стве не за шти те. По том осно ву оче ку ју 
се зна чај не уште де и сма ње ње ко руп ци је у здрав ству, као и обез-
бе ђе ње ве ћих сред ста ва за мо дер ни за ци ју си сте ма здрав стве не за-
шти те, пре све га, опре ма ње вр хун ском ме ди цин ском опре мом.

У скла ду са но вим на чи ном пла ћа ња здрав стве них услу га у 
јав ним здрав стве ним уста но ва ма са ко ји ма је уго во ре о пру жа њу 
здрав стве не за шти те за кљу чио РФ ЗО обез бе ди ће се пре лаз са тро-
шков ног на чи на фи нан си ра ња на пла ћа ње услу га ко је се пру жа-
ју на при мар ном ни воу здрав стве не за шти те од стра не иза бра ног 
ле ка ра по мо де лу per ca pi ta и на се кун дар ном и тер ци јар ном ни-
воу здрав стве не за шти те по ди јаг но стич ки срод ним гру па ма. Ра-
ди бо љег уви да у то ко ве нов ца у здрав ству (бу џет ска из два ја ња за 
здрав ство, при ват но здрав ство, до на ци је у здрав ству) из ра ди ће се 
на ци о нал ни здрав стве ни ра чун.

Струк ту ра за по сле ног осо бља у здрав стве ним уста но ва ма 
ко је се фи нан си ра ју из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу-
ра ња при ла го ди ће се ре ал ним по тре ба ма здрав стве ног си сте ма, у 
окви ру рас по ло жи вих фи нан сиј ских сред ста ва. При то ме, сма њи-
ће се број не а де кват ног не ме ди цин ског осо бља, а по ве ћа ти број 
ме ди цин ског осо бља (пре све га ле ка ра спе ци ја ли ста) по треб ног за 
ле че ње и не гу па ци је на та и за уво ђе ње но вих здрав стве них тех но-
ло ги ја.

У скла ду са из ме на ма За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу у 
то ку је про ме на на чи на фи нан си ра ња на бав ке ле ко ва, ме ди цин ске 
опре ме и са ни тет ског ма те ри ја ла кроз цен тра ли зо ва не јав не на-
бав ке, а по по тре би и кроз до но ше ње дру гих ме ра са ци љем да се 
спре чи ства ра ње но вих ду го ва и обез бе де уште де у РФ ЗО, уз ве-
ћу ли квид ност у по сло ва њу фар ма це ут ске ин ду стри је и ста бил но 
функ ци о ни са ње здрав стве ног сек то ра. 

Ве ћа на пла та до при но са за здрав стве ну за шти ту и по бољ-
ша ње ор га ни за ци је и ра да РФ ЗО омо гу ћи ће уред но снаб де ва ње 
тр жи шта ле ко ви ма. За ко ном о ро ко ви ма из ми ре ња нов ча них оба-
ве за у ко мер ци јал ним тран сак ци ја ма пред ви ђе но је скра ће ње ро-
ка за из ми ре ње нов ча них оба ве за РФ ЗО (150 да на у 2013. го ди-
ни, 120 да на у 2014. го ди ни и 90 да на у 2015. го ди ни). Уште да ма 
у здрав стве ном сек то ру зна чај но до при но се и те ку ће ак тив но сти 
на ства ра њу елек трон ске кар то те ке као цен тра ли зо ва ног софт вер-
ског си сте ма у ко ји ће би ти умре же не све здрав стве не уста но ве са 
здрав стве ним до си је и ма свих па ци је на та у зе мљи.

Ре фор ма пен зиј ског си сте ма

Рас хо ди за пен зи је у Ср би ји из но се 14% БДП и го то во су нај-
ви ши у Евро пи (сли чан ни во рас хо да има ју је ди но још Ита ли ја и 
Аустри ја), а за пре ко 4% БДП (1,6 млрд евра го ди шње) ве ћи у од-
но су на про сек за зе мље ЦИЕ. При хо ди Фон да ПИО по осно ву до-
при но са ни су до вољ ни за фи нан си ра ње пен зи ја, та ко да де фи цит 
Фон да ПИО из но си око 6,4% БДП. Овај де фи цит се фи нан си ра 
го то во ис кљу чи во пу тем тран сфе ра из бу џе та Ре пу бли ке. Из на ве-
де ног се за кљу чу је да је де фи цит у си сте му пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња је дан од основ них узро ка ви со ког кон со ли до ва ног 
фи скал ног де фи ци та у Ср би ји, због че га је ду го роч ну одр жи вост 
јав них фи нан си ја Ср би је не мо гу ће обез бе ди ти без ре фор ме пен-
зиј ског си сте ма.

Фак то ри од ко јих за ви си ви си на де фи ци та фон да пен зиј ског 
оси гу ра ња су: од нос бро ја за по сле них и бро ја пен зи о не ра, ви си на 
за ра да за по сле них и сто па до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње, ви си на пен зи ја, усло ви за пен зи о ни са ње. Ви си на за-
ра да на ко је се до при но си об ра чу на ва ју, као и број за по сле них се 
не мо гу у крат ком ро ку знат ни је по ве ћа ти, већ ће до њи хо вог ра ста 
до ћи по сте пе но, ис кљу чи во у слу ча ју да ре фор ма јав них фи нан си-
ја и при вред ног ам би јен та бу де из вр ше на на на чин ко ји ће под ста-
ћи ди на мич ни ји раст БДП у на ред ним го ди на ма. Сто па до при но са 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње у Ср би ји из но си 24% (збир-
на сто па свих до при но са је 37,8%), што пред ста вља ре ла тив но ви-
со ко оп те ре ће ње за рад, де сти му ли ше за по шља ва ње и под сти че 
рад на цр но, из че га се за кљу чу је да би ње но да ље по ве ћа ње (у 
ци љу сма ње ња де фи ци та Фон да ПИО) би ло ве о ма не га тив но за 
бу ду ћи при вред ни раст и за по шља ва ње. Иако по сто ји про стор за 
сма ње ње ута је до при но са, ефек ти си сте мат ских ме ра на су зби ја-
њу ра да на цр но мо гу се оства ри ти тек у сред њем ро ку, и сва ка ко 
ће би ти ма њи од из но са де фи ци та Фон да ПИО. Сто га би се ре фор-
ма пен зиј ског си сте ма ко ја би тре ба ло да обез бе ди ње го ву ду го-
роч ну одр жи вост мо ра ла од но си ти на оста ле на ве де не па ра ме тре 
пен зиј ског си сте ма, и то пре све га на ви си ну пен зи ја (у од но су на 
за ра де и БДП, ода кле се и фи нан си ра ју), усло ве за пен зи о ни са ње и 
си стем на гра ђи ва ња ли ца ко ја ра де до ис пу ње ња пу ног ста ро сног 
усло ва за пен зи о ни са ње.

Иако су про сеч не пен зи је у Ср би ји ре ла тив но ни ске у од но су 
на тро шко ве жи во та, оне су ре ла тив но ви со ке у од но су на БДП и 
за ра де из ко јих се фи нан си ра ју. Та ко про сеч на пен зи ја у Ср би ји 
из но си око 58% про сеч не за ра де, што је у ре ла тив ном сми слу ви-
со ко, у по ре ђе њу са дру гим зе мља ма ЦИЕ. Сто га је у ци љу сво ђе-
ња рас хо да за пен зи је у Ср би ји на ни во про се ка зе ма ља ЦИЕ (око 
10% БДП), нео п ход но у 2015. и 2016. го ди ни на ста ви ти са њи хо-
вом ин дек са ци јом. С дру ге стра не, ста ро сни усло ви за пен зи о ни-
са ње у Ср би ји (65 за му шкар це и 60 за же не) су у про се ку ни жи 
не го у дру гим европ ским др жа ва ма, при че му ве ли ки број ли ца 



од ла зи у пен зи ју по ис пу ње ну усло ва у по гле ду го ди на рад ног ста-
жа, а не и го ди на ста ро сти, услед че га је ствар на про сеч на ста рост 
ли ца ко ја од ла зе у пен зи ју знат но ни жа од за ко ном про пи са них 
ли ми та. Та ко су се у Ср би ји по ло ви на же на и три че твр ти не му-
шка ра ца пен зи о ни са ли пре пу не ста ро сне до би, што је знат но ви-
ше не го у дру гим европ ским др жа ва ма. То је по сле ди ца чи ње ни це 
да прак тич но све др жа ве у Евро пи у си сте му утвр ђи ва ња пен зи ја 
има ју угра ђе не ме ре ко ји ма на гра ђу ју пен зи о ни са ње уз ис пу ње-
ње пу ног ста ро сног усло ва, што ни је слу чај и са Ср би јом. Та ко ђе, 
раз ли ка у по гле ду ста ро сног усло ва за пен зи о ни са ње му шка ра ца 
и же на у Ср би ји је ме ђу нај ве ћи ма у Евро пи, где је ве ћи на зе ма-
ља у прет ход ној де це ни ји знат но сма њи ла или ели ми ни са ла ову 
раз ли ку. 

По ла зе ћи од прет ход но на ве де ног, за кљу чу је се да је за обез-
бе ђе ње ду го роч не одр жи во сти пен зиј ског си сте ма у Ср би ји, по-
треб но у то ку 2014. го ди не, уз де таљ не ана ли зе и ши ро ку јав ну 
рас пра ву, на ста ви ти са спро во ђе њем пен зиј ске ре фор ме, ко ја би 
об у хва та ла сле де ће ме ре:

 – на ста вак ин дек са ци је пен зи ја у од но су на раст БДП у на-
ред не три го ди не, у скла ду са ин дек са ци јом пла та;

 – по ди за ње до ње ста ро сне гра ни це за пен зи о ни са ње са 58 на 
60 го ди на жи во та;

 – сма ње ње раз ли ке у по гле ду ста ро сног усло ва за пен зи о-
ни са ње му шка ра ца и же на, по ла зе ћи од прак се го то во свих дру-
гих европ ских др жа ва. Та раз ли ка (из ме ђу му шка ра ца и же на) би 
се мо гла сма њи ва ти по сте пе но, нпр. за по шест ме се ци у јед ној 
ка лен дар ској го ди ни, та ко да се до 2020. го ди не гра ни ца за же не 
по диг не на 63 го ди не. Иако же не ула жу ве ли ки на пор у од га ја њу 
де це и во ђе њу до ма ћин ства, про се чан жи вот ни век же на у Ср би ји 
је за пет го ди на ве ћи не го код му шка ра ца, па је због то га по сто је ћа 
раз ли ка нео прав да на. Осим то га, ова ре фор ма би у на ред ним го ди-
на ма сма њи ла до дат ни при ти сак на пен зиј ски си стем до ко јег ће 
до ћи услед не га тив них де мо граф ских трен до ва;

 – уво ђе ње фак то ра ак ту ар ске пра вич но сти у пен зиј ски си-
стем, ко ји би под ра зу ме ва ли да ли ци ма ко ја се пен зи о ни шу пре 
пу не ста ро сне до би, пен зи ја бу де ума ње на за 6% за сва ку го ди-
ну ис под ста ро сне до би, обез бе ди ло би под сти ца је и на гра ду за 
оне ко ји од лу че да ра де до пу не ста ро сне до би. На овај на чин би 
се си стем учи нио ак ту ар ски пра вич ни јим, а по сто ја ли би и по зи-
тив ни ефек ти на сма ње ње си ве еко но ми је (ра да на цр но), јер са-
да ве ли ки број пен зи о не ра у Ср би ји ко ји су се пен зи о ни са ли пре 
пу не ста ро сне до би на ста вља по пен зи о ни са њу са не фор мал ним 
(не при ја вље ним) ра дом још не ко ли ко го ди на. На овај на чин би се 
већ кроз две го ди не оства ри ле уште де на рас хо ди ма за пен зи је за 
0,1% БДП го ди шње, при че му би те уште де са про то ком го ди на 
ра сле до 0,4% БДП;

 – по о штра ва ње кри те ри ју ма за до де лу бе не фи ци ра ног рад ног 
ста жа, та ко што би се то пра во огра ни чи ло ис кљу чи во на за ни-
ма ња ко ја но се из ло же ност ви со ком ри зи ку (нпр. ру да ри, ва тро га-
сци, по ли цај ци и др.), али не и дру гим за по сле ним ли ци ма у тим 
ин сти ту ци ја ма, ко ји ра де на ад ми ни стра тив ним и слич ним по сло-
ви ма (нпр. ни је оправ да но да ад ми ни стра тив ни рад ник у сек то ру 
ра чу но вод ства у МУП или Вој сци има бе не фи ци ра ни рад ни стаж).

Пред ви ђе но по ве ћа ње ста ро сне гра ни це за пен зи о ни са ње же-
на, уво ђе ње ак ту ар ских пе на ла за пре вре ме но пен зи о ни са ње и по-
о штра ва ње кри те ри ју ма за до де лу бе не фи ци ра ног рад ног ста жа, 
обез бе ди ло би уште де на рас хо ди ма за пен зи је већ од 2016. го ди-
не, при че му ће се ефек ти по ве ћа ва ти у на ред ном пе ри о ду.

Од ре ђе ни број зе ма ља ЦИЕ је у ра ни јој фа зи тран зи ци је увео 
тзв. дру ги стуб пен зиј ског оси гу ра ња, тј. оба ве зно при ват но пен-
зиј ско оси гу ра ње за сно ва но на прин ци пу пу не ка пи та ли за ци је. Да 
би уво ђе ње дру гог сту ба пен зиј ског оси гу ра ња би ло еко ном ски 
оправ да но и обез бе ди ло уме рен из нос пен зи ја по том осно ву у бу-
дућ но сти, нео п ход но је да до при но си за овај вид оси гу ра ња из но-
се нај ма ње 10% од за ра де. С об зи ром да је збир на сто па до при но-
са за со ци јал но оси гу ра ње у Ср би ји већ ви со ка, ње но по ве ћа ње за 
до дат них 10 или ви ше про цент них по е на би има ло ве о ма не га тив-
не ефек те на за по шља ва ње, при вред ни раст и рад на цр но. Ал тер-
на тив но, пре ра спо де ла по сто је ћих при хо да од до при но са (14% у 
пр ви стуб, а 10% у дру ги стуб) би до ве ла до по ве ћа ња де фи ци та 
Фон да ПИО и кон со ли до ва ног фи скал ног де фи ци та ви ше од 3% 
БДП. Тре ћа оп ци ја, ко ја би под ра зу ме ва ла да сви но во за по сле ни 
пар ти ци пи ра ју у дру ги стуб пен зиј ског оси гу ра ња, а да по сто је-
ћи за по сле ни оста ну оси гу ра ни у окви ру пр вог сту ба, та ко ђе би 

до ве ла до на стан ка до дат ног фи скал ног де фи ци та у окви ру пр вог 
сту ба, ко ји би вре ме ном по ста јао све ве ћи. Осим из ра зи то не га тив-
них фи скал них ефе ка та, уво ђе ње дру гог сту ба пен зиј ског оси гу ра-
ња у усло ви ма гло бал не еко ном ске не ста бил но сти но си и зна чај не 
не фи скал не ри зи ке. Та ко је услед па да тр жи шта хар ти ја од вред-
но сти имо ви на ових пен зиј ских фон до ва у не ким зе мља ма ЦИЕ 
знат но опа ла, што је у не ким зе мља ма (нпр. Ма ђар ска) до ве ло до 
га ше ња овог сту ба пен зиј ског оси гу ра ња. Има ју ћи у ви ду на ве де-
но, оце њу је се да уво ђе ње дру гог сту ба пен зиј ског оси гу ра ња у 
овом тре нут ку ни је еко ном ски оправ да но ни фи скал но из во дљи во, 
већ да ак тив но сти тре ба усме ри ти ка да љој па ра ме тар ској ре фор-
ми пр вог сту ба пен зиј ског оси гу ра ња у ци љу ја ча ња ње го ве ду го-
роч не одр жи во сти.

Ре фор ма си сте ма со ци јал не за шти те

У скла ду са Стра те ги јом раз во ја со ци јал не за шти те, За ко ном 
о со ци јал ној за шти ти и За ко ном о фи нан сиј ској по др шци по ро ди-
ци са де цом на ста ви ће се уна пре ђе ње си сте ма со ци јал не за шти те 
у прав цу бо љег тар ге ти ра ња со ци јал не за шти те и ефи ка сни јег фи-
нан си ра ња про гра ма нов ча не со ци јал не по мо ћи и де чи јих до да та ка.

Пла ни ра но је по ве ћа ње рас хо да за со ци јал ну за шти ту у 
2015. го ди ни, пре све га по ве ћа ње из но са нов ча не со ци јал не по мо-
ћи као основ ног ви да со ци јал не по мо ћи, с об зи ром да ће по ре ске 
ре фор ме и дру ге ме ре фи скал не кон со ли да ци је по го ди ти си ро ма-
шне сло је ве ста нов ни штва. На тај на чин ће се по ве ћа ти број при-
ма ла ца со ци јал не по мо ћи и из нос по мо ћи по при ма о цу, уз ре фор-
му кри те ри ју ма за до де лу по мо ћи. Ти ме ће се по ве ћа ти из два ја ња 
за тар ге ти ра ну со ци јал ну по моћ усло вље ну имо вин ским ста њем 
при ма ла ца.

Ре фор ма си сте ма со ци јал не за шти те усме ри ће се на по ве ћа-
ње по мо ћи нај у гро же ни јем ста нов ни штву у на ред не три фи скал-
не го ди не, уз исто вре ме но уки да ње или про ме ну не се лек тив них 
и ску пих про гра ма со ци јал не за шти те. Ре фор ма ће обез бе ди ти 
бо ље усме ра ва ње рас по ло жи вих сред ста ва за со ци јал на да ва ња и 
пре ра спо де лу по сто је ћих из да ва ња за со ци јал не на ме не, с об зи-
ром да се у сред њем ро ку не мо же оче ки ва ти зна чај ни је по ве ћа ње 
из два ја ња за со ци јал ну за шти ту због ви со ког бу џет ског де фи ци та 
и јав ног ду га.

На ре пу блич ком и на ло кал ном ни воу обез бе ди ће се ве ћа се-
лек тив ност и тар ге ти ра ност со ци јал не по ли ти ке, ка ко би огра ни-
че на сред ства бу џе та ко ри сти ле по ро ди це и осо бе ко ји ма је по моћ 
нај по треб ни ја. Со ци јал на по ли ти ка би ће усме ре на на про гра ме 
за шти те нај си ро ма шни јих сло је ва ста нов ни штва, с ци љем да се 
обез бе ди одр жи вост из два ја ња за со ци јал ну по моћ. У том ци љу, а 
на ба зи уна пре ђе ња већ из гра ђе не ин фор ма тич ке опре мље но сти, 
из ра ди ће се со ци јал не кар те, ка ко би се оси гу рао бр жи, ефи ка сни-
ји и бо љи при ступ пра ви ма и услу га ма из со ци јал не за шти те.

Уна пре ђе ње си сте ма со ци јал не за шти те под ра зу ме ва по бољ-
ша ње до ступ но сти и ква ли те та со ци јал не за шти те, као и сма ње ње 
ад ми ни стра тив них ба ри је ра за до би ја ње со ци јал не по мо ћи у скла-
ду са имо вин ским ста ту сом ко ри сни ка. При то ме, ну жно је по ве ћа-
ти фи нан сиј ску одр жи вост си сте ма со ци јал не за шти те. У том ци-
љу пла ни ра се ин тен зив ни ја про ве ра имо вин ског ста ња ко ри сни ка 
де чи јих и бо рач ких на кна да као нај ску пљих про гра ма со ци јал не 
по мо ћи у скла ду са за ко ном.

Ре фор ме пред у зе ћа у ре струк ту ри ра њу 

Ми ни стар ство при вре де ће при пре ми ти Ак ци о ни план за 
оздра вље ње по тен ци јал но про спе ри тет них ком па ни ја и га ше ње 
по слов но не у спе шних пред у зе ћа из портфoлија Аген ци је за при-
ва ти за ци ју (615 пред у зе ћа ко ја за по шља ва ју око 100.000 рад ни ка), 
с по себ ним ана ли тич ким при ка зом фи нан сиј ског ста ња, имо ви не 
и оба ве за пред у зе ћа у ре струк ту ри ра њу (179 пред у зе ћа у по ступ ку 
ре струк ту ри ра ња ко ја за по шља ва ју око 54.000 рад ни ка). При то ме, 
обез бе ди ће се по у зда но фи нан сиј ско из ве шта ва ње ко је зах те ва од-
го ва ра ју ће из ме не За ко на о ра чу но вод ству и За ко на о ре ви зи ји, ко-
ји ма се уво ди оба ве за при ме не ме ђу на род них стан дар да у обла сти 
ра чу но вод ства и ре ви зи је.

На кон два на ест го ди на тран зи ци је у Ср би ји пре о ста ла пред-
у зе ћа у ре струк ту ри ра њу до би ја ју ди рект не и ин ди рект не бу џет-
ске суб вен ци је и на тај на чин ути чу на по ве ћа ње укуп них рас хо да 
и фи скал ног де фи ци та. За пред у зе ћа у ре струк ту ри ра њу, пре ма 



про це на ма Свет ске бан ке, у 2012. го ди ни из дво је но је око 750 мил. 
евра у ви ду ди рект них и ин ди рект них суб вен ци ја (све вр сте фи-
скал них тро шко ва на ста лих по осно ву тран сфе ра нов ца или по 
осно ву не пла ћа ња до спе лих јав них при хо да). 

Пред у зе ћа у по ступ ку ре струк ту ри ра ња су оп ста ја ла за хва-
љу ју ћи то ме што су би ла за шти ће на од при нуд не на пла те-бло ка де 
ра чу на и сте ча ја и у до са да шњем по сло ва њу су аку му ли ра ла гу-
би так из над ви си не ка пи та ла у из но су од 75 млрд ди на ра. Из ме-
на ма За ко на о при ва ти за ци ји ин сти тут при нуд не на пла те је оро-
чен до 30. ју на 2014. го ди не, што је зах те ва ло да пред у зе ћа за вр ше 
ре струк ту ри ра ње у овом ро ку. Но вим за ко ном о при ва ти за ци ји и 
из ме на ма За ко на о сте ча ју и За ко на о ра ду, уре ди ће се на чи ни и 
по ступ ци ре струк ту ри ра ња и при ва ти за ци је ових пред у зе ћа, сте-
чај ни по сту пак и фи нан си ра ње со ци јал них про гра ма за ви шко ве 
за по сле них у овим пред у зе ћи ма. Но ва си стем ска ре ше ња су нео п-
ход на за ре струк ту ри ра ње 179 пред у зе ћа ко ја су зна чај на по бро ју 
за по сле них и вред но сти имо ви не ко јом рас по ла жу, а са дру ге стра-
не ге не ри шу нај ве ће оба ве зе и гу бит ке, као и дру гих пред у зе ћа из 
порт фо ли ја Аген ци је за при ва ти за ци ју.

Од укуп но 179 пред у зе ћа у по ступ ку ре струк ту ри ра ња, у тре-
ћем квар та лу 2013. го ди не убр зан је по сту пак ре струк ту ри ра ња 27 
пред у зе ћа кроз ли кви да ци ју или сте чај, а за ко ја не ма за ин те ре со-
ва ног куп ца и ко ја не оба вља ју де лат ност (хол динг пред у зе ћа), а 
има ју од ре ђе ну имо ви ну и ма ли број за по сле них. За пред у зе ћа у 
ре струк ту ри ра њу ко ја се не при ва ти зу ју до за ко ном утвр ђе ног ро-
ка би ће по кре нут сте чај ни или ли кви да ци о ни по сту пак, на пред-
лог Аген ци је за при ва ти за ци ју. У сте чај ће оти ћи и дру га пред у-
зе ћа из порт фо ли ја Аген ци је за при ва ти за ци ју код ко јих не успе 
про да ја ка пи та ла или се на дру ги на чин не на ђе одр жи во по слов но 
ре ше ње до ис те ка за ко ном утвр ђе ног ро ка.

Пре о ста лих 135 пред у зе ћа у ре струк ту ри ра њу и 419 дру гих 
пред у зе ћа из порт фо ли ја Аген ци је за при ва ти за ци ју ко ја за по шља-
ва ју око 36.000 рад ни ка, та ко ђе ће се при ва ти зо ва ти у ро ку и по 
ме то да ма, ко ји се утвр де но вим за ко ном о при ва ти за ци ји. При то-
ме, во ди ће се ра чу на о ди на ми ци по кре та ња сте чај ног по ступ ка за 
пред у зе ћа за ко ја се не на ђе ку пац, за ви сно од ад ми ни стра тив них 
ка па ци те та и тро шко ва спро во ђе ња сте чај ног по ступ ка и тро шко-
ва ис пла те со ци јал них про гра ма. Од лу ке о на чи ну при ва ти за ци је 
пред у зе ћа у ре струк ту ри ра њу и дру гих пред у зе ћа у порт фо ли ју 
Аген ци је за при ва ти за ци ју до но си ће Ми ни стар ство при вре де, а 
Вла да ће од лу чи ва ти о при ва ти за ци ји пред у зе ћа ко ја су од по себ-
ног ин те ре са за др жа ву.

Глав ни циљ ре струк ту ри ра ња не у спе шних пред у зе ћа је здра-
ва при вре да на здра вим си стем ским те ме љи ма ко ја ге не ри ше по-
раст за по шља ва ња ко ји во ди ре ал ном ра сту за ра да и жи вот ног 
стан дар да. Ра ди оства ре ња тог крај њег ци ља еко ном ске по ли ти ке 
по треб но је ус по ста ви ти ефи ка сно и ли квид но тр жи ште са ре гу ли-
са ним мо но по ли ма та мо где су при род но по треб ни. У тр жи шној 
утак ми ци одр жа ће се и оја ча ти здра ве ком па ни је ко је за по шља ва ју 
рад ну сна гу и уво де ино ва ци је и има ју ре а лан про из вод и тр жи-
ште. При то ме, ком па ни је је по треб но рас те ре ти ти по ре ских и ква-
зи фи скал них на ме та, што је сна жан сти му ланс за за по шља ва ње и 
раст фир ми и за ле гал но сти ца ње до би ти у оба вља њу, пре све га, 
про из вод них де лат но сти.

Ре фор ма јав них пред у зе ћа и јав них дру шта ва ка пи та ла

Над ле жни ор га ни на ре пу блич ком и ло кал ном ни воу, у окви-
ру де ло кру га ра да, до кра ја 2013. го ди не при пре ми ће ана ли тич ке 
пре гле де фи нан сиј ског ста ња, имо ви не и оба ве за за сва јав на пред-
у зе ћа, са ци љем њи хо вог ре струк ту ри ра ња и оздра вље ња. 

При о ри тет не ре форм ске ак тив но сти и ме ре за ус по ста вља ње 
ефи ка сног сек то ра јав них пред у зе ћа су: 

 – уво ђе ње стан дар да од го вор ног кор по ра тив ног упра вља ња 
и ства ра ње од го вор ног про фе си о нал ног ме наџ мен та. При то ме, 
обез бе ди ће се не за ви сност упра ва јав них пред у зе ћа и ефи ка сна 
кон трол на уло га Вла де. На кна де за упра ве јав них пред у зе ћа за ви-
си ће од оства ре них пла но ва и по стиг ну тих ре зул та та. Ти ме би се 
пре ва зи шли про бле ми овог де ла при вре де ве за ни за ло ше кор по-
ра тив но упра вља ње уз ме ша ње др жа ве и по ли ти ке у при вре ду, во-
ђе ње со ци јал не по ли ти ке са ути ца јем др жа ве на по ли ти ку це на и 
по ли ти ку за по шља ва ња код јав них пред у зе ћа.

 – де фи ни са ње кри те ри ју ма ефи ка сно сти за ме ре ње по слов-
них пер фор ман си јав них пред у зе ћа. Раст ефи ка сно сти јав них 
пред у зе ћа под ра зу ме ва сма ње ње ди рект них и ин ди рект них суб-
вен ци ја и по ди за ње це на услу га јав них пред у зе ћа на еко ном ски 
ни во. Па ра лел но са утвр ђи ва њем кри те ри ју ма ефи ка сно сти по-
треб на је да ља ли бе ра ли за ци ја де лат но сти у ко ји ма по слу ју јав на 
пред у зе ћа, а ко је не ма ју ка рак тер при род ног мо но по ла (про из вод-
ња елек трич не енер ги је, пре воз у же ле знич ком са о бра ћа ју, од ре-
ђе не ко му нал не де лат но сти), што би ути ца ло на по ве ћа ње ефи ка-
сно сти при вре де, бо љи ква ли тет јав них услу га, ве ћу фи нан сиј ску 
ди сци пли ну и сма ње ње ко руп ци је. 

 – за вр ше так пре тва ра ња ве ли ких др жав них пред у зе ћа у ак-
ци о нар ска дру штва, уз од го ва ра ју ће ре гу ли са ње њи хо вих спе ци-
фич но сти у оба вља њу де лат но сти од оп штег ин те ре са у не тр жи-
шним усло ви ма. Кор по ра ти за ци јом ће се по јед но ста ви ти прав ни 
оквир и сма њи ти тро шко ви и ри зи ци по сло ва ња, омо гу ћи ти лак ша 
про ме на струк ту ре и об ли ка ка пи та ла и по бољ ша ти усло ви кре-
ди ти ра ња и обез бе ди ти при вла че ње при ват них ин ве сти ци ја. То ће 
под ста ћи тр жи шна пра ви ла по сло ва ња и ду го роч но по бољ ша ти 
ква ли тет јав них услу га.

 – по ве ћа ње ефи ка сно сти и про дук тив но сти јав них пред у зе ћа 
на ба зи бо љег упра вља ња, уна пре ђе ња по сло ва ња, тех но ло шких 
уна пре ђе ња, ра ци о на ли за ци је бро ја за по сле них и кроз при ва ти-
за ци ју јав них пред у зе ћа ко ја мо гу да по слу ју у кон ку рент ским 
усло ви ма, ли бе ра ли за ци ју це на про из во да и услу га тих пред у зе-
ћа и по ди за ње це на про из во да и услу га јав них пред у зе ћа до ни воа 
оправ да них тро шко ва, зна чај но ће до при не ти сма ње њу јав не по-
тро шње и фи скал ног де фи ци та пу тем сма ње ња др жав них ди рект-
них и ин ди рект них суб вен ци ја.

 – тран спа рент ност по сло ва ња јав них пред у зе ћа кроз ре дов-
но об ја вљи ва ње го ди шњих/по лу го ди шњих из ве шта ја, као што су 
збир ни из ве шта ји о по сло ва њу јав них пред у зе ћа, фи нан сиј ски из-
ве шта ји, као и из ве шта ји о јав ним на бав ка ма, до де ље ној по мо ћи, 
суб вен ци ја ма и до би је ним га ран ци ја ма, фи нан сиј ским ри зи ци ма, 
о по сло ва њу са по ве за ним ли ци ма и слич но.

 – ус по ста вља ње ефи ка сног ме ха ни зма за кон тро лу по сло ва-
ња јав них пред у зе ћа. У том ци љу утвр ди ће се пра ви ла, са др жи на 
и ме то до ло ги ја за из ра ду по слов них пла но ва и ро ко ви за њи хо ву 
из ра ду, као и пра ви ла и кључ них ин ди ка то ра за оце ну успе шно сти 
по сло ва ња јав них пред у зе ћа и за оце ну ра да упра ве јав них пред у-
зе ћа нај ма ње јед ном го ди шње.

 – ре струк ту ри ра ње ду го ва јав них пред у зе ћа и по сте пе но 
пре ки да ње с прак сом да ва ња га ран ци ја на за ду жи ва ње јав них 
пред у зе ћа.

Ре фор ма си сте ма суб вен ци ја

Ус по ста ви ће се тран спа рен тан си стем пла ни ра ња, до де ле и 
кон тро ле тро ше ња свих бу џет ских суб вен ци ја, уз зна чај не про ме-
не струк ту ре и ме ха ни за ма до де ле суб вен ци ја. Сви про гра ми ко ји 
се суб вен ци о ни шу би ће са став ни део за ко на о бу џе ту за на ред ну 
фи скал ну го ди ну. Над ле жно ми ни стар ство под но си ће Вла ди го ди-
шњи из ве штај о на чи ну рас по де ле суб вен ци ја и ефек ти ма до де ље-
них суб вен ци ја.

С об зи ром да не ре струк ту ри ра на и не при ва ти зо ва на пред у-
зе ћа ко ја се на ла зе под др жав ном кон тро лом оба ра ју пер фор ман-
се при вре де и под сти чу фи нан сиј ску не ди сци пли ну и ко руп ци ју, 
нео п ход но је убр за ти ре струк ту ри ра ње и при ва ти за ци ју тих пред-
у зе ћа, што ће до при не ти сма ње њу укуп них рас хо да за суб вен ци је. 

Ства ра ње здра ве и одр жи ве при вре де за сно ва не на ра сту и 
кон ку рент но сти зах те ва из ме ну по сто је ћег мо де ла суб вен ци о ни са-
ња при вре де. Из бу џе та Ре пу бли ке би ће фи нан си ра но функ ци о ни-
са ње пред у зе ћа у ре струк ту ри ра њу, чи ји се ста тус мо же ре ши ти до 
ис те ка ро ка утвр ђе ног за ко ном о при ва ти за ци ји. По ред то га, др жа-
ва ће фи нан си ра ти функ ци о ни са ње јав них пред у зе ћа ко ја не мо гу 
да по зи тив но по слу ју у усло ви ма кон ку рен ци је, уз оба ве зу да се 
ре струк ту ри ра ју.

На ни воу ло кал них са мо у пра ва пла ни ра се сма ње ње суб вен-
ци ја ло кал ним ко му нал ним пред у зе ћи ма, уз уна пре ђе ње њи хо ве 
тро шков не ефи ка сно сти и по ди за ње це на од ре ђе них ко му нал них 
услу га. Пла ни ра на је при ва ти за ци ја или јав но-при ват но парт нер-
ство код ло кал них ко му нал них пред у зе ћа ко ја не ма ју ка рак тер 
при род ног мо но по ла.



Ори јен та ци ја је да се ди рект не и ин ди рект не суб вен ци је ком-
пен зу ју по бољ ша њем ам би јен та за по сло ва ње кроз „ги љо ти ну” 
про пи са, сма ње ње бро ја да на и бро ја про це ду ра за до би ја ње гра-
ђе вин ске до зво ле, усту па ње зе мљи шта, ве ћу флек си бил ност тр жи-
шта ра да, бо љу за шти ту кон ку рен ци је и ма ње по ре ско и ква зи фи-
скал но оп те ре ће ње при вре де и ста нов ни штва.

Пред ви ђе на је про ме на по ли ти ке суб вен ци ја по љо при вре ди у 
прав цу под сти ца ња ин ве сти ци ја ра ди по ве ћа ња про дук тив но сти и 
кон ку рент но сти по љо при вре де и уна пре ђе ња по љо при вред не ин-
фра струк ту ре.

Ре фор ма упра вља ња јав ним фи нан си ја ма

У окви ру си сте ма упра вља ња јав ним фи нан си ја ма по се бан 
зна чај има ју из ме не За ко на о бу џет ском си сте му ко ји ма се уна-
пре ђу је си стем кон тро ле бро ја за по сле них и ма се пла та у јав ном 
сек то ру. У на ред не три фи скал не го ди не, по ред при ме не ре стрик-
тив не ин дек са ци је пла та и пен зи ја, зна чај ни ефек ти се оче ку ју од 
уна пре ђе ња си сте ма кон тро ле пла та и бро ја за по сле них у јав ном 
сек то ру на осно ву је дин стве ног ре ги стра и цен тра ли зо ва ног об ра-
чу на при ма ња свих за по сле них у јав ном сек то ру. За спро во ђе ње 
ових ме ра у на ред ној го ди ни би ће нео п ход не из ме не За ко на о бу-
џет ском си сте му, из ме не За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма и на-
ме ште ни ци ма и пла та ма др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка, 
као и из ме не дру гих про пи са ко ји ма су ре гу ли са на при ма ња за-
по сле них у јав ном сек то ру (по ли ци ја, од бра на, суд ство, про све та, 
здрав ство, итд.). 

У ци љу ус по ста вља ња Ре ги стра за по сле них, иза бра них, по-
ста вље них и ан га жо ва них ли ца у јав ном сек то ру Вла да је кра јем 
ав гу ста 2013. го ди не усво ји ла уред бу ко јом су про пи са ни из глед и 
са др жај обра за ца на ко ји ма ко ри сни ци јав них сред ста ва до ста вља-
ју по дат ке ко ји се уно се у Ре ги стар, на чин по пу ња ва ња обра за ца и 
на чин њи хо ве об ра де и до ста вља ња. На ба зи ове уред бе Упра ва за 
тре зор је у утвр ђе ном ро ку ус по ста ви ла је дин ствен Ре ги стар за по-
сле них и ан га жо ва них ли ца у јав ном сек то ру ко ји је осно ва да се 
у то ку 2014. го ди не поч не са фа зним уво ђе њем цен тра ли зо ва ног 
об ра чу на при ма ња за по сле ни ма и ан га жо ва ним ли ци ма у јав ном 
сек то ру. Ти ме ће се омо гу ћи ти пра ће ње свих из да та ка за за по сле-
не у јав ном сек то ру као што су за ра де, пла ћа ња за пре ко вре ме ни и 
ноћ ни рад, бо ну си и сви дру ги из да ци и ство ри ти усло ви за ели ми-
ни са ње свих фик тив них и не по треб них рас хо да за за по сле не у јав-
ном сек то ру. Ре ги стар ће во ди ти Упра ва за тре зор у елек трон ском 
об ли ку уз оба ве зу свих ко ри сни ка јав них сред ста ва на свим ни во-
и ма (ор га ни, ор га ни за ци је, ре гу ла тор на те ла и аген ци је) да ме сеч-
но до ста вља ју по дат ке о бро ју за по сле них и ан га жо ва них на ра ду 
по би ло ком осно ву и о њи хо вим при ма њи ма.

Ус по ста вља ње цен трал ног ре ги стра за по сле них у јав ном сек-
то ру је у за вр шној фа зи. Ре ги стар ће об у хва ти ти све ди рект не и 
ин ди рект не ко ри сни ке бу џе та Ре пу бли ке, бу џе та ло кал них са мо-
у пра ва, ор га ни за ци је оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња, јав не аген-
ци је као и дру га прав на ли ца ко ја су под кон тро лом др жа ве, као 
и сва јав на пред у зе ћа на ре пу блич ком и ло кал ном ни воу. Оче ку је 
се да ће цен тра ли зо ва ни об ра чун лич них при ма ња за за по сле не у 
ре пу блич кој ад ми ни стра ци ји и јав ним слу жба ма от по че ти у то ку 
2014. го ди не.

На осно ву по да та ка о ствар ном бро ју за по сле них из Ре ги стра 
ура ди ће се ана ли за за прет ход ни пе ри од и на ба зи ње утвр ди ти 
по тре бан број за по сле них у сва кој обла сти јав ног сек то ра и из вр-
ши ти из ме не про пи са ко ји ре гу ли шу но во за по шља ва ње и на пре-
до ва ње. Циљ је да се оства ре зна чај не бу џет ске уште де у др жав ној 
упра ви и јав ним слу жба ма и да се по диг не ефи ка сност др жав не 
упра ве и јав них слу жби. Сто га ће се у 2014. го ди ни из вр ши ти ре-
фор ма по ли ти ке за ра да и дру гих при ма ња у јав ном сек то ру кроз 
уво ђе ње стан дар ди зо ва них плат них раз ре да, ко рек ци ју ко е фи ци-
је на та и на чи на на пре до ва ња и на гра ђи ва ња за по сле них и ко рек-
ци ја на чи на утвр ђи ва ња на кна да за члан ство у ор га ни ма упра вља-
ња, ко ми си ја ма и сл. што ће би ти је дан од усло ва за от по чи ња ње 
цен тра ли зо ва ног об ра чу на лич них при ма ња у ре пу блич кој ад ми-
ни стра ци ји и јав ним слу жба ма. По ред то га, ра ди утвр ђи ва ња оп-
ти мал ног бро ја и струк ту ре за по сле них у јав ном сек то ру спро ве-
шће се ци ља на ра ци о на ли за ци ја усме ре на на по ве ћа ње тро шков не 
ефи ка сно сти и ква ли те та јав них услу га. Ефек ти ових ме ра оче ку ју 
се нај ка сни је у 2015. го ди ни и на ред ним го ди на ма.

До кра ја 2013. го ди не и у то ку 2014. го ди не спро ве шће се 
све о бу хват на при пре ма ин сти ту ци ја за уво ђе ње про грам ског бу-
џе ти ра ња ко је је пре ма За ко ну о бу џет ском си сте му пред ви ђе но 
за бу џет ску 2015. го ди ну. У том ци љу утвр ди ће се ме то до ло ги ја 
ко јом ће се уре ди ти на чин из ра де и са др жај про грам ског бу џе та 
за све бу џет ске ко ри сни ке, на кон че га ће се ин тен зи ви ра ти обу ке 
и укљу чи ва ње бу џет ских ко ри сни ка у бу џет ски про цес. За раз ли-
ку од ли ниј ског и по сто је ћег про грам ског бу џе та у пи лот ми ни-
стар стви ма, овом ме то до ло ги јом, из ме ђу оста лог, би ће омо гу ће-
но пра ће ње про гра ма, про је ка та и про грам ских ак тив но сти као 
и при па да ју ћих фи нан сиј ских сред ста ва по сек то ри ма ко ји од го-
ва ра ју по де ли у окви ру сек тор ског при сту па за пла ни ра ње по мо-
ћи ЕУ. По ред то га, обез бе ди ће се пра ће ње сред ста ва уло же них у 
спро во ђе ње ак тив но сти у пре го ва рач ком про це су са ЕУ у окви ру 
по гла вља 35. Та ко ђе, из ра дом про грам ског бу џе та при ме ном ове 
ме то до ло ги је би ће до ступ не ин фор ма ци је о то ме ко ли ко сред ста ва 
се ула же по ре ги о ни ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

Усво је не из ме не За ко на о бу џет ском си сте му, у де лу ко ји се 
од но си на ка пи тал не ин ве сти ци је, до при не ће да љем ус по ста вља-
њу план ског при сту па ка пи тал ним ин ве сти ци ја ма кроз де фи ни-
са ње пој ма ка пи тал ног про јек та, као и про пи си ва ње до но ше ња 
под за кон ског ак та ко јим ће се бли же уре ди ти са др жај и на чин 
при пре ме ка пи тал них про је ка та. По ред то га, про пи са на је и оба-
ве за бу џет ских ко ри сни ка да у ро ко ви ма пред ви ђе ним бу џет ским 
ка лен да ром Ми ни стар ству фи нан си ја до ста ве пред ло ге ка пи тал-
них про је ка та, на кон њи хо ве оце не. По сту пак оце не ка пи тал них 
про је ка та уре ђу је се ак том Вла де. Оче ки ва ни ефек ти на ве де них 
из ме на су: (1) ефи ка сни ја, еко но мич ни ја и ефек тив ни ја ре а ли за-
ци ја, од но сно по бољ ша ње тро шков не ефи ка сно сти ин ве сти ци ја; 
(2) ус по ста вља ње прав ног осно ва за по сту пак оце не ка пи тал них 
про је ка та, од но сно cost-be ne fit и ана ли зе оправ да но сти, што ће 
до при не ти утвр ђи ва њу пра вих при о ри те та, бо љој ко ор ди на ци ји и 
тран спа рент но сти у ода би ру ка пи тал них про је ка та и (3) обез бе ђе-
ње пред у сло ва за ве ћу од го вор ност и ме ха ни за ма за уна пре ђе ње 
упра вља ња ка пи тал ним про јек ти ма.

Уве де на је, та ко ђе, од го вор ност ко ри сни ка бу џет ских сред-
ста ва за пра вил но пла ни ра ње, у скла ду са пред ви ђе ном ди на ми ком 
спро во ђе ња, из но са рас хо да за фи нан си ра ње уче шћа Ре пу бли ке 
Ср би је у спро во ђе њу фи нан сиј ске по мо ћи ЕУ, а ка да су сред ства 
фи нан сиј ске по мо ћи ЕУ да та на упра вља ње Ре пу бли ци Ср би ји, у 
скла ду са ме ђу на род ним спо ра зу мом из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 
ЕУ, од го вор ни су и за пра вил но пла ни ра ње из но са рас хо да ко ји ће 
се фи нан си ра ти из фи нан сиј ске по мо ћи ЕУ.

Ре фор ма упра вља ња ло кал ним јав ним фи нан си ја ма

У ци љу ја ча ња фи скал не од го вор но сти ло кал них са мо у пра-
ва ре ви ди ра ће се си стем тран сфе ра са ци љем да се ло кал не са мо-
у пра ве под стак ну на спро во ђе ње пла ни ра ног ре струк ту ри ра ња 
ло кал них јав них пред у зе ћа. Ти ме би се обез бе ди ло сма ње ње суб-
вен ци ја ко му нал ним пред у зе ћи ма и по ве ћа ње ква ли те та њи хо вих 
услу га. Исто вре ме но би се ло кал не са мо у пра ве под ста кле да у ве-
ћој ме ри ко ри сте свој фи скал ни ка па ци тет.

При о ри тет не ак тив но сти и ме ре на уна пре ђе њу ло кал них 
јав них фи нан си ја су: 

 – по бољ ша ње кон тро ле рас хо да на ло кал ном ни воу и огра ни-
че ње ра ста за по сле но сти, пла та и суб вен ци ја у ло кал ним са мо у-
пра ва ма, као и пре нос од ре ђе них над ле жно сти са ни воа Ре пу бли-
ке на ло кал ну са мо у пра ву у обла сти са о бра ћај не ин фра струк ту ре, 
обра зо ва ња, здрав стве не и со ци јал не за шти те;

 – уна пре ђе ње јав них по ли ти ка на ло кал ном ни воу и по ве-
ћа ње ефи ка сно сти услу га ко је пру жа ло кал на са мо у пра ва, пу тем 
ве ћих ин ве сти ци ја у ло кал не раз вој не про јек те и раст тро шков не 
ефи ка сно сти ин ве сти ци ја;

 – убр за ње про це са вра ћа ња имо ви не ло кал ној са мо у пра ви;
 – по бољ ша ње по слов ног ам би јен та на ло кал ном ни воу кроз 

укла ња ње ад ми ни стра тив них ба ри је ра, уки да ње не по треб них би-
ро крат ских про це ду ра, уво ђе ње елек трон ске упра ве и сма ње ње 
ко руп ци је;

 – за кон ско ре гу ли са ње пра ви ла (кри те ри ју ма) за утвр ђи ва ње 
ни воа раз ви је но сти ло кал них са мо у пра ва ко ја су основ за тран-
сфе ре је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве;

 – по ве зи ва ње ви си не тран сфе ра и сте пе на на пла те из вор них 
при хо да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.



Ре фор ма по ре ског си сте ма

Раст за по сле но сти у Ср би ји у на ред ном пе ри о ду је мо гућ ис-
кљу чи во на кон ди на мич ни јег по кре та ња при вред не ак тив но сти, 
при че му су раст ин ве сти ци ја и из во за је ди ни ме ха ни зми одр жи-
вог ра ста при вред не ак тив но сти у на ред ним го ди на ма. С тим у ве-
зи, Ми ни стар ство фи нан си ја ће у на ред ном пе ри о ду за по че ти рад 
на ре фор ми по ре ског си сте ма, са ци љем да се:

 – под стак не при вред ни раст за сно ван на ин ве сти ци ја ма и из-
во зу, ко ји ће ге не ри са ти ди на ми чан раст за по сле но сти;

 – обез бе ди пот пу на хо ри зон тал на пра вич ност у опо ре зи ва њу, 
та ко да ли ца са истим до хо ци ма и имо ви ном сно се исти по ре ски 
те рет;

 – уна пре ди вер ти кал на пра вич ност у опо ре зи ва ње, кроз пре-
ра спо де лу по ре ског оп те ре ће ња по ни во и ма до хо да ка;

 – сма ње ри зи ци по ве за ни са при ме ном по ре за кроз пре ци зи-
ра ње по је ди них од ред би по ре ских про пи са и ујед на ча ва ње при-
сту па у по гле ду њи хо вог ту ма че ња; 

 – из вр ши до дат но ускла ђи ва ње по ре ских про пи са и прак се са 
пра ви ли ма про пи са ним ди рек ти ва ма ЕУ као и са до бром прак сом 
раз ви је них европ ских др жа ва;

 – раз мо три, у сред њем ро ку, по сте пе но сма ње ње по ре ског 
оп те ре ће ња ин пу та, на ро чи то ра да, пре ба ци ва њем те жи шта по ре-
ске по ли ти ке са на ме та на рад на дру ге из во ре по ре ских при хо да, 
и то ис кљу чи во на на чин ко ји би са си гур но шћу био нај ма ње би-
лан сно не у тра лан.

Ре фор ма по ре ског си сте ма пред ста вља јед ну од нај бит ни јих 
си стем ских ре фор ми у јав ним фи нан си ја ма и при вре ди зе мље. Из 
тог раз ло га је нео п ход но у ре фор му ући на осно ву прет ход но ура-
ђе них де таљ них ана ли за ефе ка та мо гу ћих сце на ри ја ре фор ме, због 
че га ће се она спро во ди ти фа зно, по чев од 2015. го ди не.

У пе ри о ду од 2006. го ди не обим и вред ност до ба ра и услу га 
ко је др жа ва обез бе ђу је кон ти ну и ра но су по ве ћа ва ни (ди на ми чан 
раст за ра да и пен зи ја, по ве ћа ње суб вен ци ја и др.), док су основ ни 
по ре ски об ли ци у том пе ри о ду у ви ше на вра та сни жа ва ни (уво ђе-
ње нео по ре зи вог де ла за ра де, сни же ње сто пе по ре за на за ра де са 
14% на 12%, па са 12% на 10%, уз раст сто пе до при но са за ПИО и 
раст нео по ре зи вог де ла за ра де, пре ба ци ва ње не ких до ба ра у гру-
пу опо ре зи ву по сни же ној ПДВ сто пи и др.), услед че га је до шло 
до на стан ка ви со ког фи скал ног де фи ци та, струк тур не при ро де. 
Сто га по ре ска ре фор ма не мо же има ти за циљ сма ње ње укуп ног 
по ре ског оп те ре ће ња, већ мо ра би ти осми шље на и спро ве де на на 
при ход но не у тра лан на чин. Ипак, по ла зе ћи од но вих ем пи риј ских 
сту ди ја и ис ку ста ва дру гих европ ских зе ма ља, за кљу чу је се да је 
мо гу ће пре ра спо де лом по ре ског оп те ре ће ња из ме ђу раз ли чи тих 
вр ста ма кро е ко ном ских по ре ских осно ви ца, де ло ва ти под сти цај но 
на ин ве сти ци је, из воз и за по шља ва ње. С тим у ве зи, Ми ни стар-
ство фи нан си ја ће у то ку пр ве по ло ви не 2014. го ди не, ко ри шће-
њем са вре ме них ме то да еко ном ске ана ли зе, из вр ши ти те мељ ну 
ана ли зу раз ли чи тих мо да ли те та по ре ске ре фор ме, са ци љем да се 
де фи ни ше кон цепт ре фор ме ко ји би имао нај ве ће по зи тив не ефек-
те на ин ве сти ци је, из воз и за по шља ва ње. Уко ли ко ре зул та ти бу ду 
по ка за ли да се та квом ре фор мом мо гу оства ри ти знат ни ре зул та ти 
у по гле ду под сти ца ња ин ве сти ци ја, из во за и за по шља ва ња, пред-
лог ће би ти упу ћен на ши ро ку јав ну рас пра ву са ци љем да се у 
кон ци пи ра ње ова ко круп не ре фор ме укљу чи ре ле вант на струч на, 
али и нај ши ра јав ност. На осно ву то га, би ће кон ци пи ран ко на чан 
пред лог те мељ не по ре ске ре фор ме, ко ји би у дру гој по ло ви ни го-
ди не био упу ћен на раз ма тра ње На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке 
Ср би је. Исто вре ме но, у дру гој по ло ви ни 2014. го ди не би ће ин-
тен зи ви ра не ак тив но сти на при пре ми По ре ске упра ве и са мих 
по ре ских об ве зни ка за ад ми ни стри ра ње и при ме ну но вог си сте ма 
опо ре зи ва ња, та ко да се са при ме ном но вог ре жи ма опо ре зи ва ња 
кре не од ја ну а ра 2015. го ди не. У 2015. и 2016. го ди ни ин тен зив но 
ће се ра ди ти на при ме ни но вог ре жи ма опо ре зи ва ња, и исто вре ме-
но ће се пра ти ти ње го ви ефек ти у ци љу пра во вре ме ног ре а го ва ња 
на уоче не по те шко ће по ве за не са ње го вом при ме ном. 

Ка да је реч о да љем фи ном по де ша ва њу основ них по ре ских 
об ли ка, Ми ни стар ство фи нан си ја ће по ла зе ћи од сво јих ана ли за и 
су ге сти ја ре ле вант них дру штве них чи ни ла ца (син ди ка та, при вред-
них ко мо ра, удру же ња по сло да ва ца, удру же ња стра них ин ве сти-
то ра, не за ви сних ис тра жи вач ких ин сти ту ци ја, и др.) кон ти ну и ра-
но ра ди ти на да љем уна пре ђе њу за ко но дав ног окви ра за при ме ну 
и ад ми ни стри ра ње по сто је ћих по ре ских об ли ка. Иако је у том 

по гле ду у прет ход ном пе ри о ду из вр шен би тан на пре дак, фи но 
по де ша ва ње по ре ског си сте ма пред ста вља кон ти ну и ран про цес, 
услед то га што са вре ме ни по слов ни про це си до во де до отва ра ња 
но вих пи та ња по ве за них са опо ре зи ва њем. Циљ овог сег мен та по-
ре ске ре фор ме би ће сма ње ње не из ве сно сти, ри зи ка и тро шко ва 
по ве за них са по сло ва њем у Ср би ји.

Та ко ђе, у кон тек сту пре го во ра о при сту па њу ЕУ би ће вр ше но 
да ље ускла ђи ва ње по ре ских про пи са са ва же ћим и но вим ди рек-
ти ва ма ЕУ. У том по гле ду се ипак не оче ку ју зна чај ни ји иза зо ви, 
бу ду ћи да су они по ре ски об ли ци ко ји су на ни воу ЕУ ви со ко хар-
мо ни зо ва ни (пре све га ПДВ и ак ци зе) и у Ср би ји у нај ве ћој ме ри 
ускла ђе ни са тим пра ви ли ма. Исто вре ме но, по ла зе ћи од до бре по-
ре ске (ан ти-ева зи о не) прак се раз ви је них др жа ва, ра ди ће се на да-
љем уна пре ђе њу до ма ћег ин сти ту ци о нал ног окви ра.

У 2014. го ди ни би ће у пот пу но сти за вр шен про цес пре ла ска 
на елек трон ско под но ше ње по ре ских при ја ва, као и уво ђе ња је-
дин стве не по ре ске при ја ве за за по сле не, као и је дин стве ног ра чу на 
за упла ту фи скал них да жби на ко је се пла ћа ју на при хо де за по сле-
них ли ца. На тај на чин ће се у знат ној ме ри сма њи ти ре гу ла тор ни 
тро шко ви при ме не по ре ских про пи са. Па ра лел но са тим, Ми ни-
стар ство фи нан си ја ће ин тен зи ви ра ти ак тив но сти на ор га ни за ци о-
ном, тех нич ко-тех но ло шком и ка дров ском ја ча њу По ре ске упра ве 
у ци љу да ље мо дер ни за ци је и по ве ћа ња ефи ка сно сти ње ног ра да.

У окви ру уна пре ђе ња за ко но дав ног окви ра по сто је ћих по ре-
ских об ли ка то ком 2014. го ди не до не ће се за кон о на кна да ма за 
ко ри шће ње јав них до ба ра ко јим ће се об је ди ни ти све да жби не ко је 
се пла ћа ју на ко ри шће ње при род них вред но сти, до ба ра од оп штег 
ин те ре са и до ба ра у оп штој упо тре би (скра ће но јав них до ба ра), 
ко је су про пи са не у 17 не по ре ских за ко на. У про шлој го ди ни мно-
ге да жби не су уки ну те, у скло пу уки да ња број них па ра фи скал них 
на ме та (138). До но ше њем но вог за ко на о на кна да ма зна чај но би се 
уна пре ди ла тран спа рент ност си сте ма јав них при хо да и обез бе ди ла 
пред ви ди вост тро шко ва по сло ва ња при вре де, као и по ве ћа ли при-
хо ди из ових из во ра, уз по де лу над ле жно сти за кон тро лу и на пла ту 
при хо да од на кна де за ко ри шће ње јав них до ба ра. Исто вре ме но би 
се оне мо гу ћи ло уво ђе ње скри ве них по ре за кроз про пи си ва ње на-
кна да ко је ни су по ве за не са ко ри шће њем од ре ђе ног јав ног до бра.

V. ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Са став ни део ове фи скал не стра те ги је чи не При лог 1 − Про-
јек ци ја основ них ма кро е ко ном ских ин ди ка то ра и При лог 2 − Из-
нос не на мен ских тран сфе ра је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве за 
2014. го ди ну.

Ову фи скал ну стра те ги ју об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 400-9309/2013-1
У Бе о гра ду, 1. но вем бра 2013. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Иви ца Да чић, с.р.

Прилог 1

Пројекција основних микроекономских индикатора
Ис ка за но у про цен ти ма осим ако 

ни је дру га чи је на зна че но
2013 2014 2015 2016

Сто па ре ал ног ра ста БДП 2,0 1,0 1,8 2,0
БДП по те ку ћим тр жи шним це на-
ма (у ми ли о ни ма ди на ра)

3 761 288 4 007 841 4 292 141 4 583 749

БДП у еври ма (у ми ли о ни ма) 32 878,4 33 737,7 34 893,8 36 093,4
Из во ри ра ста: про цент не про ме не у кон стант ним це на ма
Лич на по тро шња -1,2 -1,8 -0,6 -0,3
Др жав на по тро шња -3,0 -2,2 -4,4 -3,6
Ин ве сти ци је у фик сни ка пи тал -3,4 4,7 9,6 8,9
Про ме на за ли ха као % БДП 0,0 0,0 0,0 0,0
Из воз ро бе и услу га 14,0 6,4 7,0 7,7
Увоз ро бе и услу га 2,3 1,6 3,5 4,6
До при нос ра сту БДП
Фи нал на до ма ћа тра жња -2,3 -0,9 0,8 1,2
Ин ве сти ци о на по тро шња -0,7 1,0 2,1 2,1



Ис ка за но у про цен ти ма осим ако 
ни је дру га чи је на зна че но

2013 2014 2015 2016

Лич на по тро шња -1,0 -1,4 -0,4 -0,2
Др жав на по тро шња -0,6 -0,4 -0,9 -0,7
Про ме на у за ли ха ма 0,0 0,0 0,0 0,0
Спољ но-тр го вин ски би ланс ро бе 
и услу га

4,3 1,9 1,0 0,8

Раст бру то до да те вред но сти де лат но сти
По љо при вре да 18,6 0,0 2,0 3,0
Ин ду стри ја 3,3 3,2 3,5 3,8
Гра ђе ви нар ство -18,5 14,5 6,6 7,9
Услу ге 0,6 -0,2 0,9 0,9
До при нос ра сту бру то до да те вред но сти по де лат но сти ма
Раст бру то до да те вред но сти 2,0 1,0 1,8 2,0
По љо при вре да 1,7 0,0 0,2 0,3
Ин ду стри ја 0,7 0,7 0,7 0,8
Гра ђе ви нар ство -0,7 0,5 0,2 0,3
Услу ге 0,4 -0,1 0,6 0,6
Кре та ње це на
БДП де фла тор 8,9 5,5 5,2 4,7
По тро шач ке це не (го ди шњи про сек) 8,4 5,5 5,2 5,0
По тро шач ке це не (крај пе ри о да) 5,5 5,5 5,0 4,5
Кре та ња у спољнoм сек то ру
Из воз ро бе (ф о б) у мил  евра 10 646 11 681 12 910 14 375
Увоз ро бе (ф о б) у мил  евра 14 771 15 281 16 130 17 206
Сал до тр го вин ског ра чу на -4 125 -3 600 -3 220 -2 831
Из воз ро бе и услу га (% БДП) 42,2 44,7 47,1 50,1
Увоз ро бе и услу га (% БДП) 54,1 54,7 55,8 57,5
Не то из воз до ба ра и услу га (% 
БДП)

-11,9 -10,0 -8,6 -7,4

Сал до те ку ћег ра чу на (% БДП) -6,0 -4,5 -4,0 -3,5
На ци о нал на штед ња (% БДП) 9,6 11,7 13,5 15,2
До ма ће јав не ин ве сти ци је (% 
БДП)

2,9 3,2 3,6 3,1

Ин ве сти ци о ни ра цио (% БДП) 19,1 20,0 21,4 22,7
За по сле ност 
Сто па не за по сле но сти, 15+ 24,0 24,6 24,6 24,0

Из нос не на мен ских тран сфе ра је ди ни ца ма ло кал не са мо у-
пра ве за 2014. го ди ну

При лог 2
у ди на ри ма

 РБ ОП ШТИ НА/ГРАД ТРАН СФЕ РИ 2014
1 Ада 90 676 873
2 Алек сан дро вац 229 611 327
3 Алек си нац 498 167 212
4 Али бу нар 175 413 738
5 Апа тин 162 829 785
6 Аран ђе ло вац 202 936 559
7 Ари ље 91 032 672
8 Ба бу шни ца 240 618 064
9 Ба ји на Ба шта 136 973 066

10 Ба то чи на 112 099 073
11 Бач 117 262 304
12 Бач ка Па лан ка 204 094 102
13 Бач ка То по ла 158 418 215
14 Бач ки Пе тро вац 116 766 422
15 Бе ла Па лан ка 227 942 308
16 Бе ла Цр ква 200 444 588
17 Бе о град 0
18 Бе о чин 48 627 273
19 Бе чеј 154 626 570
20 Бла це 162 765 657
21 Бо га тић 339 075 746
22 Бој ник 217 399 828
23 Бо ље вац 205 774 958
24 Бор 226 956 863
25 Бо си ле град 255 927 649
26 Брус 184 482 099
27 Бу ја но вац 391 927 698
28 Ва ље во 388 041 467

 РБ ОП ШТИ НА/ГРАД ТРАН СФЕ РИ 2014
29 Вар ва рин 247 601 878
30 Ве ли ка Пла на 307 501 600
31 Ве ли ко Гра ди ште 192 545 052
32 Вла ди мир ци 198 117 049
33 Вла ди чин Хан 267 153 627
34 Вла со тин це 346 808 718
35 Вра ње 397 630 668
36 Вр бас 166 026 404
37 Вр њач ка Ба ња 88 815 082
38 Вр шац 155 853 801
39 Га џин Хан 162 442 778
40 Го лу бац 176 621 798
41 Гор њи Ми ла но вац 224 150 456
42 Де спо то вац 254 570 880
43 Ди ми тров град 105 353 366
44 До ље вац 194 260 170
45 Жа баљ 180 688 749
46 Жа ба ри 181 542 087
47 Жа гу би ца 266 182 407
48 Жи ти ште 198 882 224
49 Жи то ра ђа 218 131 394
50 За је чар 288 354 282
51 Зре ња нин 202 787 952
52 Ива њи ца 322 897 726
53 Ин ђи ја 142 402 405
54 Ириг 86 050 730
55 Ја го ди на 321 660 436
56 Ка њи жа 70 777 340
57 Ки кин да 181 468 001
58 Кла до во 159 156 644
59 Кнић 192 622 590
60 Кња же вац 409 681 070
61 Ко ва чи ца 225 436 322
62 Ко вин 223 438 083
63 Ко сје рић 43 072 619
64 Ко це ље ва 158 449 034
65 Кра гу је вац 426 319 343
66 Кра ље во 746 288 490
67 Кру пањ 258 610 783
68 Кру ше вац 466 901 040
69 Ку ла 194 909 532
70 Кур шу мли ја 273 765 140
71 Ку че во 271 355 853
72 Лај ко вац 23 463 193
73 Ла по во 39 445 348
74 Ле ба не 315 430 112
75 Ле ско вац 896 973 298
76 Ло зни ца 516 503 831
77 Лу ча ни 165 996 102
78 Љиг 124 435 131
79 Љу бо ви ја 194 959 798
80 Мај дан пек 219 188 277
81 Ма ли Звор ник 134 654 953
82 Ма ли Иђош 96 630 970
83 Ма ло Цр ни ће 208 437 171
84 Ме две ђа 206 871 246
85 Ме ро ши на 192 299 179
86 Ми о ни ца 158 429 600
87 Не го тин 250 069 595
88 Ниш 633 997 549
89 Но ва Ва рош 188 253 034
90 Но ва Цр ња 115 794 170
91 Но ви Бе чеј 150 062 806
92 Но ви Кне же вац 102 015 724
93 Но ви Па зар 559 030 639
94 Но ви Сад 918 682 241
95 Опо во 83 677 569
96 Осе чи на 175 006 161



 РБ ОП ШТИ НА/ГРАД ТРАН СФЕ РИ 2014
97 Оџа ци 226 136 696
98 Пан че во 84 544 580
99 Па ра ћин 282 823 609
100 Пе тро вац 414 398 661
101 Пе ћин ци 66 755 678
102 Пи рот 300 550 163
103 План ди ште 178 921 542
104 По жа ре вац 111 620 139
105 По же га 203 414 788
106 Пре ше во 388 610 506
107 При бој 294 491 228
108 При је по ље 443 912 201
109 Про ку пље 338 543 436
110 Ра жањ 184 009 348
111 Ра ча 182 714 590
112 Ра шка 196 337 900
113 Ре ко вац 183 485 656
114 Ру ма 231 215 517
115 Сви лај нац 212 912 271
116 Свр љиг 257 113 059
117 Сен та 91 930 727
118 Се чањ 128 010 682
119 Сје ни ца 415 226 768
120 Сме де ре во 371 947 865
121 Сме де рев ска Па лан ка 292 954 759
122 Со ко ба ња 157 643 188
123 Сом бор 381 737 563
124 Ср бо бран 77 756 702
125 Срем ска Ми тро ви ца 254 994 496
126 Срем ски Кар лов ци 36 768 320
127 Ста ра Па зо ва 175 065 415
128 Су бо ти ца 240 430 956
129 Сур ду ли ца 238 054 481
130 Те ме рин 104 794 238
131 Ти тел 134 820 696
132 То по ла 154 656 775
133 Тр го ви ште 205 644 981
134 Тр сте ник 465 658 366
135 Ту тин 446 950 837
136 Ћи ће вац 107 699 556
137 Ћу при ја 194 203 986
138 Уб 92 687 064
139 Ужи це 228 113 946
140 Цр на Тра ва 89 166 683
141 Ча је ти на 75 432 191
142 Ча чак 287 670 506
143 Чо ка 160 771 502
144 Ша бац 299 422 232
145 Шид 206 153 535

УКУП НО: 33 307 366 000




