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С а ж е т а к

У овом члан ку ауто ри те о риј ски об ја шња ва ју по ли тич ки и еко
ном ски фе но мен бу џет ских тран сфе ра, као нај ва жни јег об ли ка 
фи скал не де цен тра ли за ци је, на ре ла ци ји ре пу блич ка (цен трал
на) власт – ауто ном на по кра ји на Вој во ди на, и то из пер спек ти ве 
те о ри је ра ци о нал ног из бо ра. Ауто ри по ка зу ју да ко ри шће њем 
мо де ла се квен ци јал них ига ра, од но сно ''обр ну те ин дук ци је'', мо
же да се об ја сни због че га тран сфе ри из цен трал ног бу џе та пре
ма по кра ји ни ра сту/па да ју. Ток игре за ви си пре суд но од два фак
то ра: пар тиј ског опре де ље ња и при ро де сиг на ла из ме ђу цен тра и 
по кра ји не. Ако је иста пар ти ја на вла сти у по кра ји ни и цен тру, и 
ако цен тар ни је у ста њу да по ша ље кре ди би лан сиг нал по кра ји
ни да уве ћа ни тран сфе ри не до ла зе у об зир (нпр, под из го во ром 
штед ње и ра ци о на ли за ци је тро шко ва др жа ве), он да по сто је сви 
пред у сло ви да по кра ји на при ти сне цен тар и до би је ве ће тран
сфе ре не го ина че. Раз ма тра ње ових пи та ња је пред у слов бо љег 
раз у ме ва ња не га тив них по сле ди ца ак ту ел ног ин сти ту ци о нал
ног аран жма на у сфе ри по кра јин ских јав них фи нан си ја ко је се 
огле да ју у пре ба ци ва њу од го вор но сти у ви ду по ре ског те ре та на 
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по ре ске об ве зни ке ко ји не жи ве/при хо ду ју у Вој во ди ни и у по
тен ци јал ном опа сном ра сту вој во ђан ског ду га.
Кључнеречи: ра ци о нал ни из бор, фи скал на де цен тра ли за ци ја, 
бу џет ски тран сфе ри, те о ри ја ига ра, фи скал ни фе де ра ли зам, Вој
во ди на.

Пи та ње фи скал них тран сфе ра као подобла сти фи скал не 
де цен тра ли за ци је, и уоп ште јав них фи нан си ја Вој во ди не, го то во и 
да ни су прав но ре гу ли са ни. Са мо устав Ср би је ре гу ли ше ово пи
та ње и то на чел но. У чла ну 184. пи ше да ауто ном не по кра ји не у 
Ср би ји има ју пра во на из вор не при хо де ко ји ма фи нан си ра ју сво је 
над ле жно сти, да се вр ста и ви си на из вор них при хо да од ре ђу ју за
ко ном, као и да се за ко ном од ре ђу је уче шће ауто ном них по кра ји на 
у де лу при хо да Ре пу бли ке Ср би је. Још сто ји и да је бу џет АП Вој
во ди не нај ма ње 7% у од но су на бу џет Ср би је. Ипак, по се бан за
кон о фи нан си ра њу Вој во ди не још ни је до нет, иако је од до но ше ња 
ста ту та про те кло пу них 5 го ди на. Иако устав по ми ње да бу џет Вој
во ди не мо ра би ти у из но су од 7% бу џе та цен трал не вла де, уоп ште 
ни је ја сно ко мо ра да обез бе ди тих 7%? Цен трал на или по кра јин ска 
власт? Ако по сто ји за јед нич ка од го вор ност, ко ли ки део бу џе та мо
ра да обез бе ди јед на, а ко ли ки дру га власт?

Ва же ћи фор мал ноправ ни ин сти ту ци о нал ни аран жман на 
ре ла ци ји Бе о град  Но ви Сад отва ра ши ро ки про стор за стра те шку 
ин тер ак ци ју из ме ђу цен трал не и по кра јин ске вла сти. Ве ру је мо да 
се та стра те шка ин тер ак ци ја мо же нај бо ље об ја сни ти те о ри јом ра
ци о нал ног из бо ра, тач ни је по себ ном игром из ме ђу ак те ра ко ја се у 
тој те о ри ји на зи ва ''обр ну та ин дук ци ја''. Иако ин тер ак ци ја под се ћа 
на ''игру ку ка ви ца'' из те о ри је ра ци о нал ног из бо ра, сма тра мо да је 
бо ље при бе ћи ''се квен ци јал ним игра ма'' ко је раз ви ја иста те о ри ја, 
због то га што су у ре ал но сти од лу ке овог ти па по кра јин ске и цен
трал не вла де рет ко ка да пот пу но си мул та не. По пра ви лу, оне су 
сук це сив не или се квен ци јал не. Осим то га, ''игра ку ка ви ца'' пи та ње 
стра те шког екви ли бри ју ма оста вља не из ве сним, тј. не зна се ко ји 
ће од два ак те ра иза бра ти са рад њу, а ко ји су коб и да ли ће уоп ште 
и ка да до екви ли бри ју ма из ме ђу игра ча до ћи. У се квен ци јал ним 
игра ма ми тач но зна мо ко ји ће екви ли бри јум за жи ве ти, ко ји ће 
играч ка ко ре а го ва ти, ако по зна је мо при ро ду прет ње или сиг на ли
за ци је ак те ра. Та ко да нам игра ''обр ну те ин дук ци је'' од го ва ра и из 
тог раз ло га.
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Ме ђу тим, пре не го што ше мат ски при ка же мо кон крет ну 
игру из ме ђу ре пу блич ке и по кра јин ске вла сти у по гле ду јав них фи
нан си ја АП Вој во ди не, при ка за ће мо основ не прин ци пе по ко ји ма 
функ ци о ни шу и ''игра ку ка ви ца'' и ''обр ну та ин дук ци ја''. На кон то
га ће би ти ја сни је због че га је бо ље ко ри сти ти дру гу вр сту игре, а 
не пр ву. Уско по ве за но са об ја шње њем овог по ли тич ког фе но ме на 
је сте и са гле да ва ње свих ње го вих по ли тич ких и еко ном ских по
сле ди ца.

Фи скал на де цен тра ли за ци ја и  ре ди стри бу ци ја јав них до
ба ра на ни жим ни во и ма у вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти пред
ста вља ју по ље са зна чај ним им пли ка ци ја ма на еко но ми ју и по ли
тич ки си стем. Да кле, циљ ово га ра да ни је да са мо пру жи те о риј ско 
об ја шње ње фи скал них од но са цен тра и по кра ји не, већ и да ука же 
на ефек те фи скал не де цен тра ли за ци је у Ср би ји на при ме ру АП 
Вој во ди на у скла ду са мо де лом Чар лса Ти буа, а ко ји је ка сни је раз
ра ђен од Гор до на Та ло ка (Tul lock 1971: 913918).1 То ком про те клих 
де ка да, а по себ но у раз ви је ним зе мља ма, мо дер ни за ци ја по ли тич
ких си сте ма се у ве ли кој ме ри од но си ла на пру жа ње ве ће ауто но
ми је суб на ци о нал ним је ди ни ца ма. На осно ву ана ли за ко је су спро
ве ли Свет ска бан ка и Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд, тренд ја ча ња 
не цен трал них ин сти ту ци ја у по ли тич ким си сте ми ма ши ром све та 
био је про пра ћен и ве ћим јав ним из два ја њи ма за њи хо ве по тре бе. 
По чет ком се дам де се тих го ди на про сеч ни јав ни из да ци кре та ли су 
око 20%, да би већ сре ди ном де ве де се тих до сти гли 30% про це на та, 
а у из ве сним слу ча је ви ма чак и до 40% (Han kla 2009: 632). 

Фи скал на де цен тра ли за ци ја би ла је пред мет мно го број
них сту ди ја и ис тра жи ва ња, по себ но у дру гој по ло ви ни XX ве ка. 
По ред на ве де ног Ти бу о вог мо де ла, ко ји чи ни осно ву ово га ра да, 
вред но је по ме ну ти и срод ни мо дел ко ји је раз вио аме рич ки еко
но ми ста Ва лас Оутс. Оут со ва те о ре ма о де цен тра ли за ци ји би ла је 
пред мет по то њих ана ли за мно го број них ис тра жи ва ча. Иако је сам 
Оутс нај ве ћим де лом био за ин те ре со ван за  про бле ма ти ку фи скал
ног фе де ра ли зма,2 ње го ве иде је су, та ко ђе и у ве ли кој ме ри по ста ле 
за сту пље не у про у ча ва њу дру гих об ли ка де цен тра ли за ци је и њи
хо вог раз во ја. Оутс је на при ме ру те ри то ри јал не ор га ни за ци је САД 
про мо ви сао кон цепт по ко ме се од ре ђе не те ри то ри јал не је ди ни це 
(у овом слу ча ју фе де рал не) у сво је вр сној тр жи шној утак ми ци бо
1 Ви де ти та ко ђе Ti e bo ut (1956). 
2 Ви де ти: Oates (1972).
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ре за при мат. Оутс се нај ве ћим де лом осло нио на Ти бу о ве ста во ве, 
али је ње го ва  кон цеп ту а ли за ци ја ши ра, јер је по ку шао да про на ђе 
ре ал ни и оп ти мал ни ни во де цен тра ли за ци је, чи ја би ба зич на по
сле ди ца тре ба ло да бу де еко ном ски раз вој (Han kla 2009: 633). Ова, 
пр ва ли ни ја или пр ва ге не ра ци ја те о ри је о фи скал ној де цен тра ли
за ци ји за сно ва на је на ста но ви шту да ни вои вла сти ни жи од цен
трал ног под сти чу еко ном ску ефи ка сност, јер су услед сво је бли же 
ве зе са гра ђа ни ма да ле ко бо ље упо зна ти са њи хо вим по тре ба ма, 
што им омо гу ћа ва ис по ру чи ва ње јав них до ба ра по знат но ни жој 
це ни. 

С дру ге стра не, Ти бу ов мо дел ло кал не тро шко ве и ре ди
стри бу ци ју јав них до ба ра иден ти фи ку је као кри тич ну тач ку де
мо граф ских кре та ња и ми гра ци ја. Слич но као и ка сни је Оутс, Ти
бу је у пр ви план ста вио тр жи ште те ри то ри јал них је ди ни ца, ко је 
ало ка ци ји ма ре сур са и пре ра спо де лом јав них до ба ра по ку ша ва ју 
да при ву ку што ве ћи број по ре ских обе ве зни ка, а они се у од но
су на соп стве не пре фе рен це и ин те ре се на ста њу ју у њи ма. То, по
сле дич но во ди „гла са њу но га ма“, а суб на ци о нал не је ди ни це те же 
да ство ре што по вољ ни је жи вот не усло ве, што у крај њој ин стан
ци по спе шу је оп шти, дру штве ни раз вој. Ти бу из два ја три тач ке 
пре ко ко јих суб на ци о нал не је ди ни це мо гу ути ца ти на при вла че ње 
по ре ских об ве зни ка, а то су:  1) да при мо ра ју об ве зни ке (гла са че) 
да ја сно утвр де сво је пре фе рен це;  2) да по ку ша ју да им омо гу
ће ква ли тет не услу ге, као на тр жи шту при ват них до ба ра; 3) да их 
аде кват но опо ре зу ју (Ti e bo ut 1956: 417418). Основ на раз ли ка из
ме ђу пре ра спо де ле јав них до ба ра на цен трал ном и не цен трал ном 
ни воу је што на цен трал ном ни воу по сто је уна пред за да та пра ви
ла ре ди стри бу ци је ко ја су оп ште ва же ћа, док ло кал не, ре ги о нал не 
и  вла сти у ауто ном ним по кра ји на ма мо гу у скла ду са соп стве ним 
над ле жно сти ма ускла ђи ва ти та пи та ња (Ti e bo ut 1956: 418). Ти бу ов 
мо дел је био пред мет број них ана ли за, ко ја су ка сни је до ве ле до 
ши ро ких на ла за о по сле ди ца ма фи скал не де цен тра ли за ци је. Та ко, 
Брук нер за кљу чу је да раз ли чи те про ви зи је у обла сти јав них по ли
ти ка на не цен трал ним ни во и ма вла сти до во де до то га да се мла ди 
и ста ри ста нов ни ци на ста њу ју у оним сре ди на ма ко је на нај бо љи 
на чин мо гу од го во ри ти њи хо вим по тре ба ма.3 

Та ло ков мо дел је још пре ци зни ји и раз ма тра ис кљу чи во 
ви си ну ло кал них по ре за и так си као прет по став ку де ло ва ња ра ци

3 Ви де ти Bru ec kner (2006).
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о нал них по је ди на ца у за јед ни ци. Та лок за при мер узи ма на се ља у 
око ли ни ве ли ких цен та ра, где по сто ји ге о граф ска бли скост, али и 
кон ти ну и ра но так ми че ње ма њих те ри то ри јал них је ди ни ца за при
до би ја ње но вих ста нов ни ка. У та квом окру же њу, је ди ни це ло кал не  
са мо у пра ве по ку ша ва ју да омо гу ће гра ђа ни ма што ква ли тет ни ји 
си стем ло кал них сер ви са уз што по вољ ни је ло кал не по ре зе и так
се (Tul lock 1971: 916). Овим мо де лом се још јед ном по твр ђу је да 
ефи ка сна и ефек тив на ис по ру ка ис по ру ка јав них до ба ра на ни жим 
ни во и ма у вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти ди рект но за ви си од 
њи хо ве мо гућ но сти да са мо стал но уби ра ју, као и да од ре ђу ју ви си
ну и на чи не при ку пља ња по ре за и так си. 

С дру ге стра не, по сто ји и ве ћа гру па кри ти ча ра фи скал не 
де цен тра ли за ци је, по себ но ка да су пи та њу ма ње раз ви је не и зе мље 
у раз во ју. Као кључ ни ар гу мент у ко рист фи скал не цен тра ли за ци је 
на во ди се пи та ње ста би ли за ци је и ко ор ди на ци је по ли ти ка, што је 
по овој гру пи ис тра жи ва ча кри тич но ме сто за ма ње раз ви је не зе
мље. Та ко су Да ву ди и Зу ем пи риј ским ис тра жи ва њем до шли до 
за кључ ка да сте пен фи скал не де цен тра ли за ци је не га тив но ути че 
на еко ном ски раст, а да у раз ви је ним зе мља ма не ма ни ка кав ефе кат 
(Da vo o di, Zou 1998: 244257). Дру ги ар гу мент се од но си на рав но
мер ни ре ги о нал ни раз вој, што се у прак си по ка зу је да као не мо
гућ ност свих суб на ци о нал них је ди ни ца да бу ду јед на ке по сво јој 
фи скал ној сна зи. Ова кав при мер по сто ји и у слу ча ју Ср би је, где 
се нај ве ћи број раз вој них про је ка та од ви ја у глав ном и у од ре ђе
ном бро ју ве ћих гра до ва. Ко нач но, по след њи у ни зу ар гу ме на та 
ве зан је за су пер и ор ност цен трал не вла де у од но су на не цен трал не 
ин стан це у при ку пља њу так си и по ре за, као и у бо љој ор га ни за ци
ји јав них сер ви са. Овај ар гу мент се осла ња на кри ти ку ре ги о нал
них и ло кал них вла сти, ко је углав ном има ју ло ше управ не прак се, 
а цен тра ли за ци ја оне мо гу ћа ва ло кал не вла сти да ло ше упра вља ју 
фискaлним ре сур си ма (Bahl, Linn 1999: 3).

Ме ђу тим, у ак ту ел ној прак си се по ка зу је да у си ту а ци ји 
ка да по сто ји по ли тич ко раз ми мо и ла же ње из ме ђу цен трал них и не
цен трал них ин стан ци, то у ве ли кој ме ри мо же во ди ти ма њим јав
ним из два ја њи ма за њи хо ве по тре бе. У Ср би ји, нај у пе ча тљи ви ји 
је при мер АП Вој во ди не, где се по ка зу је да је ова те ри то ри јал на 
ауто но ми ја умно го ме до би ја ла ве ћа бу џет ска сред ства ка да су се 
на ре пу блич ком ни воу на вла сти на ла зи ли пред став ни ци исте по
ли тич ке пар ти је, ко ја је још увек у ве ћи ни на по кра јин ском ни воу. 
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Ова ко ли зи ја по ка зу је да вла да ју ћа ко а ли ци ја на цен трал ном ни воу 
те жи да огра ни чи моћ по сто је ћих по ли тич ких струк ту ра на ни воу 
АП Вој во ди на, док се по ли тич ки ак те ри на ни воу по кра ји не бо ре 
за ве ћу фи скал ну не за ви сност. Овим се умно го ме по твр ђу је да ра
ци о нал ни по ли тич ки ак те ри на сто је да уве ћа ју соп стве ну по ли тич
ку моћ ка ко на цен трал ном, та ко и не цен трал ним ни во и ма вла сти.

Теорија игара – игра ''кукавица''  
и ''обрнута индукција''4

Основ на прет по став ка те о ри је ига ра ра ци о нал ног из бо ра 
је сте да су сви игра чи, у би ло ко јој стра те шкој ин тер ак ци ји, да кле 
и оне по ли тич ке при ро де, ра ци о нал ни и да је струк ту ра ис пла та/
до би та ка из игре за сва ког игра ча уна пред по зна та. Ра ци о нал ност 
зна чи да ни ко не же ли да до би је ма ње, не го ви ше, од но сно мак си
мум. Игра чи ни су ал тру и сти. Пред ви дљи вост у струк ту ри ис пла те 
зна чи да је кал ку ла ци ја око то га да ли нам се ис пла ти да по сту пи
мо на од ре ђе ни на чин мо гу ћа. Без кал ку ла ци је, по ли тич ки по те зи 
ак те ра не би има ли би ло ка кву ауто ном ност и по ли ти ка би би ла 
ис кљу чи во за ви сна ва ри ја бла не ких дру гих фак то ра, тј. из у ча ва ње 
по ли ти ке би би ло ли ше но сва ког сми сла. 

Од нос по кра јин ских и цен трал них вла сти у Ср би ји око 
одр жа ва ња вој во ђан ског бу џе та, са мо је на из глед исто ве тан игри 
''ку ка ви ца''. Јон Ел стер на во ди сле де ћи при мер из ре ал но сти као 
до бру илу стра ци ју ове игре. На и ме, по сто је два фар ме ра ко ји има
ју ко ри сти од истог ири га ци о ног си сте ма за њи хо ва по ља. Ири га
ци о ни си стем мо же да одр жа ва и са мо је дан фар мер, али обо ји ца у 
сва ком слу ча ју има ју ко ри сти од ње га. Ако је дан фар мер од лу чи да 
га не одр жа ва, и да ље мо же би ти у ин те ре су дру гог фар ме ра да он 
сам одр жа ва си стем. Ко ри сти ко је дру ги фар мер до би ја одр жа ва
њем си сте ма над ма шу ју тро шко ве ко је би имао да ни ко не одр жа ва 
си стем. То се ше мат ски ви ди из сли ке 1. Уме сто фар ме ра, мо же мо 
ста ви ти цен трал ну и по кра јин ску власт. 

4 Начела теорије игара и сви шематски прикази у овом раду су преузети или 
инспирисани поглављима 19 и 20 из (Elster 2007: 312343).
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Слика 1.

За ми сли мо са да уме сто ири га ци о ног си сте ма бу џет АП 
Вој во ди не. Он се увек пу нио ве ћин ски тран сфе ри ма из цен трал
ног бу џе та (осим једне године) о че му све до чи та бе ла 1, што зна чи 
да се ра ди о јав ном до бру за ко је по сто ји за јед нич ка од го вор ност, 
али и за јед нич ка ко рист. Од тог бу џе та по кра јин ске вла сти за ви се 
ди рект но, а цен трал не ин ди рект но (над ле жно сти ко је су по кра јин
ске би би ле вр ло ве ро ват но цен трал не да их по кра ји на не ма). Али 
као што ви ди мо из та бе ле, по сто је осци ла ци је. Ни је све јед но да 
ли тран сфе ри бу џе та чи не 60.91% вој во ђан ског бу џе та или 77.6%. 
Очи глед но је да око тих не што ви ше 15% бу џе та по сто ји са рад ња/
ис па ла ак те ра. Ка да је про це нат тран сфе ра у вој во ђан ском бу џе ту 
ни жи, то зна чи да цен трал не вла сти пре ба цу ју од го вор ност на по
кра ји ну, а ка да је тај про це нат ви ши, по кра ји на на сто ји да у том 
раз ме ру пре ба ци од го вор ност на цен тар/ре пу блич ки ни во. 

Табела 1.

ГОДИНА % буџета Војводине – 
трансфери из центра 

2005 63.77%
2006 62.73%
2007 62.43%
2008 69.15%
2009 48.51%
2010 76.47%
2011 77.6%
2012 60.91%
2013 61.47%

2014 (до септембра) 64.81%
Извор: Билтен јавних финансија, 

Министарство финансија Републике Србије, бр. 121,  
септембар 2014. године, стр. 66.
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Игра ‘’ку ка ви ца’’ опи су је пре ба ци ва ње од го вор но сти из
ме ђу два ак те ра, али нам не го во ри ка да ће ко ји од њих ис па ли ти, 
а ко ји са ра ђи ва ти. Са ста но ви шта ра ци о нал ног из бо ра, стра те шка 
ин тер ак ци ја је у игри ‘’ку ка ви ца’’, пре ма Ел сте ру, ин де тер ми ни
са на. Игра при зна је мо гућ ност про сте сиг на ли за ци је пре ко ко је 
игра чи мо гу је дан дру гом да по ша љу ин фор ма ци ју у ком прав цу 
ће де ло ва ти, али ни шта ви ше од то га. Је дан са оп шти на ме ру да 
се по вла чи, дру ги то при ма к зна њу и пре у зи ма бри гу о за јед нич
ком до бру. Да би смо раз у ме ли осци ла ци је у тран сфе ри ма за бу џет 
Вој во ди не са ре пу блич ког ни воа, ова ква сим пли фик ци ја не ће би ти 
до вољ на. Мо ра мо узе ти у об зир до дат на два фак то ра – пар тиј ску 
при ро ду ак те ра и ква ли тет сиг на ла ко ји се ја вља у игри. То се лак
ше са гле да ва у се квен ци јал ној игри ‘’обр ну те ин дук ци је’’ (ше мат
ски при ка за на у сли ци 2). Обр ну та ин дук ци ја зна чи да пр ви играч 
ини ци ра игру та ко што раз ма тра ко је су све оп ци је дру гом игра чу 
на рас по ла га њу. Ако пр ви играч про це ни да се дру гом игра чу не 
ис пла ти су коб са њим, он да ће га он на те ра ти на са рад њу. Ако пр ви 
играч про це ни да дру ги до би ја ви ше, уко ли ко до ђе до су ко ба из
ме ђу два игра ча, од но сно да ће дру ги из гу би ти ма ње ако се су ко би 
не голи по пу сти, и ако у тој ра чу ни ци пр ви играч до би ја ма ње од 
оно га што има тре нут но, пр ви играч не ће ре а го ва ти и у том слу ча ју 
је sta tus quo нај ра ци о нал ни ја оп ци ја. На сли ци 2. се на ла зи при
мер из Ел сте ро ве књи ге у ва ри јан ти ка да се пр вом игра чу ис пла ти 
да при ти сне дру гог. Ел стер је ову ше му при ка зао као на пад јед ног 
кра ља на дру гог. Чак и ако дру ги краљ упу ти прет њу пр вом кра љу 
да је спре ман да се бо ри у ра ту, пр ви краљ зна да та прет ња (сиг
нал) ни је кре ди бил на, јер окр шај у ра ту за дру гог кра ља има мно го 
те же по сле ди це од по пу шта ња пред зах те вом пр вог кра ља, а тај 
зах тев ко ји мо же да се огле да, на при мер, у да ва њу де ла те ри то ри је 
дру гог кра ља пр вом кра љу. 

 Ако са да кра ље ве из Ел сте ро ве сли ке за ме ни мо са по
кра јин ском и цен трал ном вла шћу у Ср би ји до би ја мо сле де ће две 
ва ри јан те. У јед ној се ја вља по зи ци о ни мо дус, а у дру гој опо зи ци
о ни мо дус. По зи ци о ни мо дус по сто ји ка да иста стран ка упра вља и 
по кра ји ном и цен тром, а опо зи ци о ни ка да раз ли чи те стран ке има ју 
власт на ова два ни воа. Од но сно, по зи ци о ни мо дус мо же по сто ја ти 
и ка да стран ка ко ја вла да по кра ји ном ни је је ди на у вла сти на ре пу
блич ком ни воу, до вољ но је да бу де до ми нант на стран ка у вла да ју
ћој ко а ли ци ји у цен тру или са мо члан ко а ли ци је.



43

   Марко Пејковић, Петар Матић –                 РАЦИОНАЛНИ ИЗБОР И ...

Слика 2.

 Опо зи ци о ни мо дус је по сто јао у пе ри о ду 20052007. Та да 
је у Вој во ди ни на вла сти би ла ко а ли ци ја са ста вље на од ДС, СВМ, 
ЛСВ и По крет сна га Ср би је, док је на на ци о нал ном ни воу би ла 
ма њин ска вла да по др жа на од СПСа у пар ла мен ту и са ста вље на 
од ко а ли ци је ко ју су чи ни ли ДСС, Г17, СПО и Но ва Ср би ја.5 По
зи ци о ни мо дус се ја вља у пе ри о ду 20082011. Та да је до ми нант на 
стран ка и у Вој во ди ни и на ре пу блич ком ни воу би ла ДС. Опо зи ци
о ни мо дус се по но во ја вља 2012. и тра је до да нас. На по кра јин ском 
ни воу би ла је ко а ли ци ја Де мо крат ске стран ке, Ли ге со ци јал де мо
кра та Вој во ди не и Са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра, док је у цен тру 

5 Иако је ДС ушао у вла ду са ДСС у ма ју 2007. го ди не, до ју на исте го ди не 
це ла др жа ва, па и АП Вој во ди на се фи нан си ра ла на осно ву Уред бе о при вре
ме ном фи нан си ра њу Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од ја ну арјун 2007, а ту уред бу 
је до не ла вла да у ко јој ни је био ДС. Це лу ову го ди ну ра чу на мо у опо зи ци о
ни мо дус не за то што ми сли мо да је те шко за 6 ме се ци про ме ни ти бу џет ску 
инер ци ју у струк ту ри рас по де ле сред ста ва ко ја је по ста вље на на по чет ку го
ди не или на кра ју прет ход не (на кра ју кра је ва 2012ту го ди ну ра чу на мо у по
зи ци о ни мо дус, иако је но ва вла да фор ми ра на тек у ју лу), већ за то што је очи
глед но уве ћа ни па кет тран сфе ра за АП Вој во ди ну остао од ло жен за на ред ну 
2008. го ди ну, ка да се пла ни ра ло до но ше ње но вог ста ту та (пред лог ста ту та је 
и усво јен 2008. у по кра јин ској скуп шти ни и ини ци ја тор је био ДС), али из 
тех нич ких раз ло га би ва усво јен тек 2009. Опет, иако је 2009та го ди на у по зи
ци о ном мо ду су, не у о би ча је ни ни ски про це нат тран сфе ра из цен тра ко ји чи не 
вој во ђан ски бу џет (48.51%) тре ба об ја сни ти ти ме да је кра јем 2008. про дат 
НИС од чи је је при ва ти за ци је Вој во ди на до би ла зна чај ну су му, па он да ни је 
ни би ло по тре бе за ве ћим тран сфе ри ма из цен трал ног бу џе та. Сто га, ова го
ди на је из у зе так, иако смо та да има ли по кла па ње по кра јин ске и  цен трал не 
вла сти.  
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до 2014. би ла вла да ко ју ни је чи ни ла ни јед на од три вла да ју ће вој
во ђан ске стран ке и чи ју су око сни цу чи ни ли СНС и СПС, да би 
од 2014. ап со лут ну скуп штин ску ве ћи ну и де фак то пу ну из вр шну 
власт пре у зе ла са мо СНС ко ја ни је на вла сти у по кра ји ни.

У пр вој ва ри јан ти ‘’обр ну те ин дук ци је’’  по зи ци о ни мо
дус (сли ка 2) ви ди мо да цен тар са ра ђу је са по кра ји ном у из ли шни
јем до ти ра њу по кра јин ског бу џе та, од но сно да цен тар по пу шта 
пред зах те ви ма по кра ји не. По кра јин ски ДС ра чу на да ли се ис пла
ти бе о град ском ДСу да ‘’са ра ђу је’’, од но сно ‘’не са ра ђу је’’ на одр
жа ва њу вој во ђан ског бу џе та. Или, но во сад ски ДС мо же да по ста ви 
сле де ће пи та ње – да ли је прет ња или сиг нал бе о град ског ДСа 
(цен трал не вла де), да не ће у ве ћој ме ри не го што пред ста вља sta tus 
quo (не што ма ло прeко 60% бу џе та) до ти ра ти вој во ђан ски бу џет, 
за и ста кре ди бил на? Ако по тра жи од го вор на пр во пи та ње вој во
ђан ски ДС ће до ћи до за кључ ка да ДСу на на ци о нал ном ни воу 
упра во је сте у ин те ре су да до та ци ја ма по др жа ва сво ју по кра јин ску 
фи ли ја лу. То не са мо да ја ча моћ ис так ну тих пар тиј ских функ ци о
не ра, не го и по вољ но ути че на имиџ стран ке као спо соб не да упра
вља на субна ци о нал ном ни воу. До дат но, но ви ста тут АП Вој во ди
не ко ји је уве ћао ње не над ле жно сти би се по ка зао са мо као ми нус 
у очи ма јав но сти уко ли ко га не би пра ти ла и до дат на сред ства за 
њи хо во оства ри ва ње. Али, кључ ни ар гу мент у при лог по кра јин
ских вла сти као пр вог игра ча да при ти сне цен тар са ци љем ве ћих 
тран сфе ра ле жи у про це ни кре ди би ли те та евен ту ал не прет ње или 
сиг на ла да цен тар не ма на ме ру да у ве ћој на ме ри до ти ра по кра ји
ну. Ка да би та прет ња би ла ва лид на? 

Она би мо гла да бу де ре ле вант на са мо у два слу ча ја. Пр
во, ако је у цен тру на вла сти дру га пар ти ја ко ја мо же да ис ко ри сти 
не ки из го вор да скре не до та ци је у дру гом сме ру. Већ је по зна то 
из ком па ра тив них ис тра жи ва ња да ка да се ра зи ла зе цен тар и ре
ги он у по гле ду стра на ка ко је вла да ју у њи ма, цен тар вр ло те шко 
при ста је да из да шни је фи нан си ра по ли тич ке су пар ни ке на субна
ци о нал ном ни воу (Gar man, Hag gard, Wil lis 2001: 210211). Дру го, 
ако је у цен тру на вла сти иста стран ка као и у по кра ји ни, он да је 
нео п ход но да цен тар по ша ље по ру ку да је нео п ход на фи нан сиј ска 
ди сци пли на (ма кар у од ре ђе ним сфе ра ма и од ре ђе ном сте пе ну). И 
не са мо то. Цен тар мо ра ак ти ма да де мон стри ра да је озби љан у 
на ме ри да ште ди. Ако је штед ња ви со ко вред но ва на у аген ди вла
да ју ће пар ти је у цен тру, он да се сви субна ци о нал ни игра чи те исте 
пар ти је пот чи ња ва ју ул ти ма тив ном пар тиј ском ци љу. Та да по кра
јин ска вла да мо же да по ми сли са ви со ким сте пе ном ве ро ват но ће да 
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при ти ска ти цен тар за рад до дат них тран сфе ра не ма ни ка квог сми
сла, јер је по тен ци јал на или ствар на прет ња цен тра да но ви из да ци 
не до ла зе у об зир кре ди бил на. 

 Слика 3.

За вре ме по зи ци о ног мо ду са 20082011. го ди не, цен тар је 
да вао ма гло ви те из ја ве о по тре би да се ште ди та мо где је нео п ход
но, али те из ја ве ни су има ле прак тич ну те жи ну. До вољ но је по гле
да ти основ не па ра ме тре јав них фи нан си ја (јав ну по тро шњу, де фи
цит и јав ни дуг) у том пе ри о ду и до не ти та кав за кљу чак. Про сеч на 
јав на по тро шња у то вре ме је би ла 45.55% и кре та ла се из ме ђу 
ми ни му ма 44.78% до мак си му ма 46.43%, да кле мар ги ном од са мо 
1.65%. С дру ге стра не, про сеч на јав на по тро шња у пе ри о ду 2004
2007, за ко ју је од го вор на прет ход на вла да, би ла је ско ро два про
це на та ма ња (43.73%) и кре та ла се из ме ђу ми ни му ма 41.89% до 
мак си му ма 44.89%., да кле ду пло ве ћом мар ги ном од 3%. Са де фи
ци том је си ту а ци ја би ла још го ра. Про сеч ни де фи цит по зи ци о ног 
мо ду са 20082011. био је 2.52% и кре тао се од ми ни му ма 1.3% 
до мак си му ма 3.03%. У то ку опо зи ци о ног мо ду са 20042007. има
ли смо за пра во про сеч ни су фи цит бу џе та од 1.08%. Кре ди би ли тет 
цен трал не вла сти је ипак ис пао нај го ри у сфе ри јав ног ду га. На кон 
што је кон стант но па дао на кон 2000. сва ке го ди не да би до сти гао 
ми ни мум 2008. од 33.39%, јав ни дуг је кон стант но ра стао и 2010. 
про био за кон ски ли мит од 45% БДПа, да би 2011. био ско ро 50%.6 

6 За кон о бу џет ском си сте му Ре пу бли ке Ср би је, чл. 279; Ин тер нет из
вор за па ра ме тре јав них фи нан си ја Ср би је је ба за по да та ка Ме ђу на род
ног мо не тар ног фон да  http://www.imf.org/ex ter nal/pubs/ft/weo/2014/02/
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По кра јин ска власт је мо гла ко мот но да при ти ска цен тар за све ве
ћим и ве ћим до та ци ја ма. Не ма на ци о нал не по ли ти ке штед ње, јер 
је цен тар на де лу фи скал но нео д го во ран. Ис пла та из се квен ци јал не 
игре је та ква да је по кра ји ни при ти сак на цен тар био ис пла тив. 

У дру гој ва ри јан ти ‘’обр ну те ин дук ци је’’  опо зи ци о ни 
мо дус (сли ка 3), по кра ји на се не од лу чу је да тра жи од цен тра до
дат не тран сфе ре.7 Ка да би по кра ји на од лу чи ла да уђе у игру, то би 
јој сва ка ко до не ло зна ча јан тро шак. Ако би та да цен тар хи по те тич
ки при хва тио да по пу сти, он би имао још ве ћи тро шак, не го да не 
по пу сти. Он би фи нан си рао сво је по ли тич ке про тив ни ке уме сто 
да та сред ства упо тре би у свом ин те ре су, ис пао би слаб у очи ма 
јав но сти, а стран ке ко је чи не власт у цен тру би има ле ве ро ват но 
по бу не члан ства у сво јим ре до ви ма, а мо жда и рас це пе. У том слу
ча ју по кра ји на би до би ла 2 у ис пла ти што је ве ће од sta tus quo 1, а 
цен тар би био у ми ну су од 2.  По кра ји на зна да тај сце на рио ни је 
ре а лан, јер ће цен тар иза бра ти да не по пу шта, ма ко ли ко се по кра
ји на тру ди ла да при ти сне, с об зи ром да у том слу ча ју цен тар има 
ис пла ту 2. Све оно што би из гу био у прет ход ном сце на ри ју, цен тар 
би ов де до био, а по кра ји на би са мо гу би ла ре сур се ко ји су по треб
ни за ло би ра ње или мо би ли за ци ју јав ног мње ња и за вр ши ла би на 
3. За то по кра ји на би ра да не иде да ље од пр ве фа зе игре, ко ја зна чи 
ис пла ту од 1 за по кра ји ну и 4 за цен тар.

we o da ta/we o rept.aspx?pr.x=93&pr.y=11&sy=2000&ey=2014&scsm=1&ss
d=1&sort=co un try&ds=.&br=1&c=942&s=GGX_NGDP%2CGGXONLB_
NGDP%2CGGXWDG_NGDP&grp=0&a= (при сту пље но 27.1.2015)

7 При том, зах те ва ње до дат них тран сфе ра не тре ба ов де по и сто ве ћи ва ти са пе
ри о дич ним вер бал ним зах те ви ма по кра јин ских вла сти да се бу џет Вој во ди
не из јед на чи са 7% ре пу блич ког бу џе та, јер то за њих не пред ста вља би ло 
ка кав тро шак. Зах те ва ње ве ћих тран сфе ра у овом ра ду тре ба раз у ме ти као 
кон крет ну ак ци ју ко ја но си не ки тро шак у ви ду ин трапар тиј ског или чак ин
терпар тиј ског ло би ра ња или озбиљ не ме диј ске кам па ње са ци љем мо би ли
са ња јав ног мње ња у ко рист ве ћих тран сфе ра. Нпр, ако ни ко из не ке стран ке 
цен трал не вла сти не за го ва ра ве ће тран сфе ре, прет по став ка је да по кра ји на 
не ло би ра.
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Слика 4.

Последице фискалних трансфера у Србији  
на покрајинском нивоу

Фи скал ни тран сфе ри као ужи по јам фи скал не де цен тра
ли за ци је су у Ср би ји сла бо прав но ре гу ли са ни, али то ни је не што 
што Ср би ју из два ја као из у зе так. Ро дри гезПо зе и Кро и је ро ва ис
ти чу да је у ис точ но е вроп ским др жа ва ма на кон па да ко му ни зма и 
цен тра ли стич ког пла ни ра ња на сту пио пе ри од оду ше вље ња за де
цен тра ли за ци ју у би ло ком об ли ку, али да су пре не брег ну те број не 
еко ном ске, прав не и по ли тич ке пре пре ке на пу ту успе шне ре а ли за
ци је по ли ти ке де цен тра ли за ци је. Ре зул тат је би ла им пле мен та ци ја 
про це са фи скал не де цен тра ли за ци је са мањ ком тран спа рент но сти 
и ја сне по де ле над ле жно сти из ме ђу цен трал не и ре ги о нал них/ло
кал них вла сти (RodríguezPo se, Krøijer 2009: 2).

У сва кој зе мљи све та, да кле не са мо ис точ но е вроп ским, 
фи скал на де цен тра ли за ци ја оста вља раз ли чи те по ли тич ке и еко
ном ске по сле ди це са не га тив ним пред зна ком. По ли тич ке се мо гу 
од но си ти на пре ба ци ва ње од го вор но сти из ме ђу цен трал ног и ре
ги о нал ног/ло кал ног ни воа вла сти чи ме се гу би сми сао Оут со вог и 
на ро чи то Ти бу о вог мо де ла ‘’гла са ња но га ма’’, јер би ра чи ма за пра
во би ва ја ко те шко да ло ци ра ју по ли тич ку од го вор ност. Еко ном
ске се мо гу од но си ти на пре ли ва ње тро шко ва или ми ну са у јав ним 
фи нан си ја ма са јед ног на дру ги ни во. Го то во увек се ра ди о пре ба
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ци ва њу гу би та ка ни жих ни воа вла сти на цен тар (екс тер на ли за ци ја 
хро нич них про бле ма са де фи ци том и јав ним ду гом). Не га тив не по
ли тич ке по сле ди це у Ср би ји већ мо гу да се де тек ту ју, док је хо ри
зонт еко ном ских по сле ди ца на не та ко да ле ком ви ди ку.

Глав на по ли тич ка по сле ди ца је сте пре те ра но фи нан си ра
ње вој во ђан ског бу џе та од стра не гра ђа на ко ји не жи ве/ра де у Вој
во ди ни и то упра во пре ко тран сфе ра из цен трал ног бу џе та. Цен
трал ни бу џет на ста је на кон што се по рез на пла ти од свих гра ђа на 
Ср би је, а го то во це ло куп на ма са по ре за се до би ја од при хо да на 
за ра де за по сле них и до бит пред у зе ћа у ко ји ма ти за по сле ни ра
де. За то је нај бо љи кри те ри јум за са гле да ва ње ко ко ли ко по ре зи ма 
до при но си цен трал ном бу џе ту ни во бру то дру штве ног про из во да 
(БДП) по ре ги о ну. Тач ни је, удео да тог ре ги о на у БДПу нам го
во ри ко ли ко је ко ји део Ср би је за слу жан што је цен трал ни бу џет 
то ли ки ко ли ки је. Ако по гле да мо из ве штај Ре пу блич ког за во да за 
ста ти сти ку за пе ри од 20102011. ви де ће мо сле де ће по дат ке о ни воу 
ре ги о нал ног БДПа.8 Бе о град ски ре ги он че ству је са 39.6%, ре ги он 
Шу ма ди је и За пад не Ср би је са 19%, ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср
би је са 14.6%, а Вој во ди на са 26.8%. То зна чи да 26.8% тран сфе ра 
из цен трал ног бу џе та ко ји се у да тој го ди ни из дво ји за по кра јин ске 
вла сти чи не при хо ди ко је је др жа ва при ку пи ла баш у Вој во ди ни. 
Тран сфе ри су 2011. го ди не из но си ли ре корд них 77.6% бу џе та Вој
во ди не. Ка да се на осно ву по да та ка из истог из во ра пре ма ко јем 
смо са чи ни ли та бе лу 1, од укуп не су ме тран сфе ра за 2011ту го
ди ну оду зме су ма ко ја је при хо до ва на у Вој во ди ни и ка да се он
да оста так тран сфе ра ко ји су при хо до ва ли гра ђа ни ван Вој во ди не 
пре тво ри у про цен те, до ла зи мо до по да тка да је за ту го ди ну 58% 
по кра јин ског бу џе та фи нан си ра но од стра не невој во ђан ских по
ре ских об ве зни ка! Дис про пор ци о нал ност у фи нан си ра њу по кра ји
не се ја вља и ка да има мо по зи ци о ни мо дус, до ду ше у не што ма њем 
сте пе ну. Ако узме мо за при мер 2013ту го ди ну, до ла зи мо до по да
тка да је та да 45% вој во ђан ског бу џе та фи нан си ра но нов цем гра ђа
на Ср би је ко ји не при хо ду ју у Вој во ди ни. Зна чи, по кра ји на да ле ко 
ви ше до би ја (про пор ци о нал но гле да но) кроз тран сфе ре не го што 
ис ти ма до при но си и је ди ни је део Ср би је ко ји има ту при ви ле ги
ју, ако се из у зме ам би ва лент на де фак то си ту а ци ја са по кра ји ном 
Ко со во и Ме то хи ја. Вој во ђан ски би ра чи су ти ме у илу зи ји да су 

8 Ре ги о нал ни бру то до ма ћи про из вод 2010-2011,  Ре пу блич ки за вод за ста ти
сти ку, стр. 5. (при сту пље но 29.1.2015  http://we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/user
Fi les/fi le/Na ci o nal ni/Re gi o nal ni_BDP.pdf) 
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ак ти по кра јин ских вла сти за сно ва ни на по кра јин ском бу џе ту ко ји 
има ди рект но или ин ди рект но ис кљу чи ву вој во ђан ску по ре ску ба
зу, док су оста ли гра ђа ни Ср би је при ну ђе ни да фи нан си ра ју не што 
са чим нај ве ро ват ни је не ма ју би ло ка кве ве зе.

По да ци о пре ба ци ва њу еко ном ских ми ну са са по кра јин
ског на цен трал ни ни во још увек не мо гу да се за бе ле же, ба рем 
док се про цес фи скал не де цен тра ли за ци је и тран сфе ра прав но не 
уокви ри и док се не обез бе ди ве ћа тран спа рент ност у сла њу, при
ма њу и тро ше њу нов ца из тран сфе ра. Али, на кон што су фи скал ни 
од но са цен тра и по кра ји не ушли у опо зи ци о ни мо дус 2012. го ди не, 
ја ви ле су се пр ве на зна ке мо гу ће кри зе око јав ног ду га Вој во ди не у 
бу дућ но сти. На и ме, да би по кри ла део јав не по тро шње на кон што  
је но ва ко а ли ци ја у цен тру сма њи ла удео тран сфе ра, по кра ји на је 
од лу чи ла да се за ду жи кра јем 2012те и то пр ви пут од 2005. од 
ка ко рас по ла же мо по да ци ма о јав ним фи нан си ја ма Вој во ди не. По
кра ји на се за ду жи ла још јед ном 2013те го ди не, а да ли се за ду жи
ла то ком 2014те го ди не оста је да се ви ди ка да бу ду пу бли ко ва ни 
по да ци. Ро ден се го ди на ма ба вио про у ча ва њем фи скал них од но са 
из ме ђу на ци о нал них и ре ги о нал них вла да или фе де рал них је ди ни
ца и ње гов за кљу чак по твр ђен ем пи риј ском кроссек тор ском ана
ли зом и ана ли зом вре мен ских се ри ја да је нај го ри ин сти ту ци о нал
ни аран жман у по гле ду субна ци о нал них јав них фи нан си ја он да 
ка да субна ци о нал не је ди ни це вла сти мо гу не кон тро ли са но да се 
за ду жу ју и по себ но, ако уз то би ва ју вр ло за ви сне од цен трал них 
тран сфе ра у њи хо ве бу џе те (Rod den 2002: 670687; Rod den 2006: 
116). А то је упра во си ту а ци ја ко ја по сто ји са да у Ср би ји. С дру ге 
стра не, Ро ден је по ка зао да  ста бил не субна ци о нал не бу џе те и оп
ти мал ну по ли ти ку за ду жи ва ња те же да има ју са мо оне фе де рал не 
је ди ни це или ре ги о ни ко ји по ред ауто но ми је за ду жи ва ња има ју и 
ши ро ку по ре ску ба зу. То не зна чи су фи нан си је та квих субна ци о
нал них је ди ни ца кон стант но урав но те же не и да ни јед на од њих не 
тра жи по моћ од цен тра ка да се ја ви из ве сност бан кро та. Ши ро ку 
по ре ску ауто но ми ју има ју или су има ле уз сло бо ду за ду жи ва ња зе
мље по пут Бра зи ла, Ар ген ти не, САДа, Шпа ни је, али је у сва кој 
од њих при ме ћен ма кар по вре ме ни ха ос у фи скал ним од но си ма 
цен тра и пе ри фе ри је у ма њој или ве ћој ме ри, на ро чи то од еко ном
ске кри зе из 2008, а Ро де но во ис тра жи ва ње  је две го ди не ста ри
је. Је ди но у Швај цар ској не ма про бле ма овог ти па, али из крај ње 
спе ци фич них раз ло га, а и то ни је је ди на ствар на осно ву ко је је 
ова зе мља то ли ко раз ли чи та од дру гих. Ми шље ња смо да би фи
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скал ни од но си цен тра и по кра ји не мо ра ли под хит но да се де таљ
ни је прав но ре гу ли шу и да се раз ло зи, су ма и усло ви тран сфе ра 
по кра ји ни учи не тран спа рент ни јим, као и да се ре гу ли ше пи та ње 
за ду жи ва ња по кра ји не. Уко ли ко и по ред прав не ре гу ла ци је у прак
си до ђе до кр ше ња пра ви ла (што уоп ште ни је рет ко у упо ред ној 
прак си), он да би тре ба ло раз ми сли ти о то ме да се омо гу ћи гра ђа
ни ма да на ре фе рен ду му од лу че да ли су спрем ни да фи нан си ра ју 
пре ску пе аран жма не у по ли тич ком си сте му Ср би је, ма кар они би
ли за сно ва ни на вој во ђан ском на ци о на ли зму или би ло ком дру гом 
вред но сном на ра ти ву.
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Mar ko Pej ko vić, Pe tar Ma tić

RA TI O NAL CHO I CE AND 
 FISCAL DE CEN TRA LI ZA TION 

THE CA SE OF THE 
 AUTO NO MO US PRO VIN CE 

 OF VOJ VO DI NA

S u m m a r y

In this pa per, the aut hors try to ex pla in the o re ti cally the po li ti cal and 
eco no mic phe no me non of bud get tran sfers, as the most im por tant 
form of fi scal de cen tra li za tion, bet we en the ser bian cen tral go vern
ment and the auto no mo us pro vin ce of Voj vo di na, and all that from 
the per spec ti ve of ra ti o nal cho i ce the ory. The aut hors show that using 
a mo del of se qu en ti al ga mes, or ‘’bac kward in duc tion’’, one co uld 
ex pla in why and when tran sfers from the cen tral bud get to the pro
vin ce grow or dec li ne. The ga me pat tern de pends cru ci ally on two 
fac tors: 1) na tu re of party af fi li a tion and 2) na tu re of sig nals bet we en 
the cen ter and the pro vin ce. If the sa me party holds po wer over the 
pro vin ce and the cen ter and if the cen ter is una ble to send a cre
di ble sig nal that in cre a sed tran sfers to the Voj vo di na pro vin ce are 
not a vi a ble op tion (for exam ple, un der the ex cu se of ne ces sity to 
im ple ment auste rity po li ci es and ra ti o na li za tion of go vern ment ex
pen di tu re thro ug ho ut the co un try), then we ha ve all pre re qu i si tes for 
the pro vin ce to press the cen ter in or der to ob tain mo re re so ur ces 
than usual. Con si de ra tion of the se is su es is a pre con di tion for a bet ter 
un der stan ding of the ne ga ti ve con se qu en ces of the cur rent in sti tu ti o
nal ar ran ge ments re gar ding sphe re of pu blic fi nan ces of this ser bian 
pro vin ce, which are re flec ted in the tran sfer of re spon si bi lity in the 
form of tax bur den on tax payers who do not li ve/earn re ve nue in 
Voj vo di na and in po ten ti ally dan ge ro us growth of Voj vo di na’s debt. 
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Cur rently, in Ser bia exists the most un fa vo u ra ble va ri ant of the in
sti tu ti o nal fra me work for so und pu blic fi nan ces, wit ho ut which it is 
im pos si ble to ima gi ne so me of the ba sic po stu la tes of the the ory of 
fi scal fe de ra lism de ve lo ped de ca des ago by Char les Thi e bo ut and 
Wal la ce Oates. Le gal cha os, too much di scre tion for the cen ter when 
it de ci des abo ut the amo unt of the tran sfers, and the struc tu re of the
se tran sfers, pre vent vo ters to ha ve sim ple in for ma tion abo ut which 
le vel of go vern ment is re spon si ble for the good and which le vel is re
spon si ble the bad po licy, i.e. they are not able to know in which part 
of the Ser bia is ra ti o nal to li ve or run a bu si ness as the the ory of fi
scal fe de ra lism advo ca ted that the se in for ma ti ons wo uld be a na tu ral 
con se qu en ce of fi scal de cen tra li za tion. The re fo re, the aut hors of this 
ar tic le ar gued that it wo uld be of the ut most im por tan ce to adopt as 
soon as pos si ble so me mo re tran spa rent le gal ru les and po li ci es con
cer ning fi scal re la ti ons bet we en na ti o nal and pro vin cial aut ho ri ti es 
al ways be a ring in mind the dan gers of pos si ble ac cu mu la ted pro vin
cial debt that al ways thre a tens the cen ter with lo o ming spil lo ver in 
the fu tu re. If de spi te the se ad di ti o nal me a su res the who le in sti tu ti o nal 
edi fi ce is not ca pa ble of pro du cing at le ast to le ra ble prac ti ce, one 
sho uld not ex clu de the pos si bi lity of aban do ning the who le con cept 
of Voj vo di na’s auto nomy via so me de moc ra tic pro ce du re such as na
ti o nal re fe ren dum. The ci ti zens of Ser bia are not obli ged to fi nan ce 
at all costs any kind of na ti o na lism or ’’re gi o nal va lu es’’ espo u sed by 
so me po li ti cal eli te wit ho ut be ing pro perly in for med and qu e sti o ned 
abo ut such is su es. 
Keywords: ra ti o nal cho i ce, fi scal de cen tra li za tion, in ter go vern men
tal bud get tran fsers, ga me the ory, fi scal fe de ra lism, Voj vo di na.
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