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ЗНАЧАЈМАЛИХПРЕДУЗЕЋА
УПРОЦЕСИМАИНТЕГРАЦИЈА

Pо ло жај при вред них пред у зе ћа у Ср би ји са мо де ли мич но је 
ре зул тат свет ске еко ном ске кри зе. На и ме, „тур бу лен ци ја не у-
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спе шне тран зи ци је“, ка ко су је оце ни ли Алек сан дар Но ва ко вић и 
Ан дреј Ста ни ми ро вић1), као и дру ги ис тра жи ва чи, усло ви ла је пад 
про из вод ње, не ли квид ност и 2012. г. ула зак при вре де Ср би је у ре-
це си ју.

Исто вре ме но, у са мој Европ ској уни ји, еко но ми ја је у кри зи, са 
ви со ком сто пом не за по сле но сти, ка ква ни је би ла од Дру гог свет-
ског ра та, кри зом евро зо не и, као ре ал ним ре зул та том, по ли тич ком 
кри зом Уни је. У та квим усло ви ма Ср би ја има стра те шку по ли тич-
ку опре де ље ност за ула зак у члан ство Уни је, што отва ра низ пи та-
ња и ди ле ма, ко ји ра ни је ни су по сто ја ли. Кри за ЕУ је про ду же так 
аме рич ке кри зе, ко ја је по ста ла гло бал на кри за свет ског нео ли бе-
рал ног мо де ла при вре де, за сно ва ног на фи нан сиј ским тр жи шти ма.

Тра ја ње и ду би на свет ске кри зе по га ђа све сек то ре при вре де, 
све дру штве не сло је ве и до ве шће до тран сфор ма ци је при вре де и 
дру штва на гло бал ном пла ну, ко ја се још не мо же пред ви де ти, али 
ће зна чи ти про ме ну еко ном ских од но са и од но са по ли тич ке мо ћи 
на гло бал ном пла ну. У це ли ни тих про це са, ре ги он за пад ног Бал ка-
на и Ср би ја, као ње гов део, пред ста вља ју јед но ма ло под руч је, ко је 
мо же би ти па ра диг ма тич но у од но су ма лог ге о граф ског про сто ра и 
на го ми ла них про бле ма. Ти про бле ми об у хва та ју по ли тич ку кри зу, 
кри зу др жав ног ле ги ти ми те та, ви со ку не за по сле ност, де ин ду стри-
ја ли за ци ју, де по пу ла ци ју не раз ви је них оп шти на, ма њих гра до ва и 
мно гих се о ских под руч ја, нео б на вља ње рад не сна ге.

Европ ска еко ном ска кри за, ко ја се ја вља у об ли ку ре це си је 
(2011-2012), тра ја ће ду го. Струч ња ци не ве ру ју у опо ра вак при вре-
де у евро зо ни пре 2014. го ди не. Уто ли ко је стра те ги ја раз во ја при-
вре де и др жа ве у Ср би ји пред но вим иза зо ви ма – ка ква је ре зер вна 
стра те ги ја раз во ја при вре де и др жа ве у слу ча ју рас па да евро зо не и 
по де ле ЕУ на ви ше де ло ва, што би до ве ло у пи та ње, не са мо прав-
ни основ при је ма Ср би је у члан ство Уни је, већ и ње гов сми сао и 
прак тич ну из во дљи вост?

Ово је ди ле ма ко ја се по ста вља у усло ви ма крај ње оте жа ним 
за по сло ва ње при вре де и пред у зет ни ка. Сма ње ње ин ве сти ци ја и 
ин те ре со ва ња ин ве сти то ра за ула га ње у Ср би ју су ме ђу каракте
ристичнимпоказатељимакри зе. Фи нан сиј ска пре за ду же ност ко-
ја по сто ји у Ср би ји по го ди ла је и не ке др жа ве чла ни це евро зо не, 

1) Вид. Алек сан дар Но ва ко вић, Ан дреј Ста ни ми ро вић, „Срп ска др жа ва бла го ста ња у вр-
тло гу не у спе шне тран зи ци је“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је,  Бе о-
град, бр.  4/2011, стр. 133-155, по себ но стр. 133-137.
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што је по сле ди ца ви со ке по тро шње у јав ном сек то ру и за ду жи ва ња 
при вред них су бје ка та. На тај на чин су и зе мље са тра ди ци о нал-
ном тр жи шном при вре дом за па ле у ку му ла тив ну пре за ду же ност 
оба ви тал на сек то ра – при вре де и др жа ве (и па ра др жав них ин-
сти ту ци ја). При ме ри Грч ке, Ита ли је, Пор ту га ли је за са да су део 
уну тра шње фи нан сиј ске по мо ћи и од ре ђе ног сте пе на санк ци о ни-
са ња уну тар Уни је. Ср би ја са та квом вр стом по мо ћи не мо же ра-
чу на ти. Ме ђу тим, до ма ћа кри за вре мен ски је прет хо ди ла свет ској 
еко ном ској кри зи: нај ве ћи број успе шних пред у зе ћа про дат је пре 
2005/2006. го ди не, а но вац је уме сто у ин ве сти ци је по тро шен за 
по тре бе бу џе та. У прак си се по ка за ло да ин сти ту ци о нал не ре фор-
ме, та ко ђе, ни су успе шно оства ре не: ни су ко ор ди ни са не са про-
ме ном за ко но дав ства, ни ти са ре ал ним еко ном ским по тен ци ја ли ма 
при вре де и др жа ве. Ово је на ро чи то зна чај но са ста но ви шта еко-
ном ских су бје ка та, ко ји се у свом тр жи шном по сло ва њу су о ча ва ју 
са ни зом пре пре ка, ко је оте жа ва ју по сло ва ње, ко нач но и оп ста нак 
тих су бје ка та, би ло да се ра ди о ве ли ким ком па ни ја ма или  ма лим 
пред у зе ћи ма и пред у зет ни ци ма. 

Про це си еко ном ских и дру штве них про ме на пре ви ше за ви се 
од по ли тич ке ели те и политичкевољеда се из вр ше про ме не. До бар 
при мер за ову тврд њу је стра те шки ар гу мент по ли тич ке ели те да 
„срп ска при вре да не тре ба да се за сни ва на еко ном ским ги ган ти-
ма, већ ма лим и сред њим пред у зе ћи ма“. У прак си се по ка зу је низ 
те шко ћа због не пред ви ди вих усло ва по сло ва ња, пре те ра ног за хва-
та ња др жа ве од до би ти пред у зет ни ка. Го то во све при вред не гра-
не бе ле же пад про из вод ње и пре 2008. го ди не. По по да ци ма Ре пу-
блич ког за во да за ста ти сти ку (РЗС) за пр ву по ло ви ну 2011. го ди не 
би ло је 3.862 пред у зет ни ка ма ње, ко ји су од лу чи ли да ре ги стру ју 
по сло ва ње у Ср би ји, у од но су на 2010. го ди ну.

У про те клој де це ни ји асо ци ја ци је при вред ни ка пред ла га ле су 
свим вла да ма раз ли чи та ре ше ња, еко ном ске ин стру мен те и ме ре да 
би се по бољ ша ли усло ви при вре ђи ва ња, али ре зул та ти тих пред ло-
га су би ли ма ли, го то во не по сто је ћи. Усво је не су ма ње ва жне при-
мед бе и уне те у За кон о ком па ни ја ма (Слу жбе ни гла сник), али су 
из о ста ле уред бе, ко ји ма би вла да пре ци зи ра ла и при ме ни ла основ-
ни за кон из ове обла сти.

Чи ње нич но ста ње по ка зу је да је по сло ва ње ма лих пред у зет ни-
ка у Ср би ји високонестабилнои ризично.По да ци Аген ци је за при-
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вред не ре ги стре2) по ка зу ју да је упи са но но вих 16.118 пред у зет ни-
ка, али је из бри са но из ре ги стра њих 17.642. Падбројазапослених 
код при ват них пред у зет ни ка је око 11%. Ра ни јих го ди на Аген ци ја 
је вр ши ла ис тра жи ва ња на го ди шњем ни воу, у ко ји ма је у про се ку 
уче ство ва ло 103.000 пред у зе ћа. Ди рек тор На ци о нал не аген ци је за 
ре ги о нал ни раз вој Иви ца Ежден ци из но си ре зул та те тих ис тра жи-
ва ња. Нај ве ћи про бле ми ма лих пред у зет ни ка су би ли:

- недостатакобртногкапитала
- административнипрописи
Го ди не 2011. оба про бле ма су, по те шко ћа ма, свр ста на у исту 

ра ван, ка ко се из ја шња ва ју ма ли пред у зет ни ци. За ма ла пред у зе ћа 
из у зе тан про блем пред ста вља наплатапотраживања, ко ја је још 
те жа у усло ви ма еко ном ске кри зе. По тра жња за мно гим про из во-
ди ма и услу га ма је опа ла, што до во ди до опа да ња про ме та и не ли-
квид но сти. 

Слич не по дат ке и кри тич ке ста во ве из но си пред сед ник Асо ци-
ја ци је ма лих и сред њих пред у зе ћа Ми лан Кне же вић3),ко ји ис ти че 
да пре за ду же ност и не ли квид ност већ го ди на ма пра те ма ла пред у-
зе ћа, спре ча ва ју ћи њи хов раз вој у сред ња и ве ли ка пред у зе ћа. Кне-
же вић на во ди да ма ли пред у зет ни ци фи нан си ра ју сво је по сло ва ње 
са све га 55% ка пи та ла. Ово је индикаторограничењаразвоја, не 
са мо ма лих пред у зе ћа и пред у зет ни ка, већ и при вре де на ма кро 
пла ну. То је и по ка за тељ да рас цеп ка ни, усит ње ни до ма ћи ка пи тал 
не мо же да се осло ни на домаћебанкарство, већ је упу ћен на стра-
не бан ке, ко је одо бра ва ју кре ди те под ве о ма не по вољ ним усло ви-
ма, са ви со ким ка ма та ма, ко је су за бра ње не у зе мља ма Европ ске 
Уни је. Ако би сва ки ма ли пред у зет ник за по слио по јед ног рад ни ка 
не за по сле ност би се сма њи ла за 150.000 ли ца. Кне же вић на гла ша-
ва: „Сма ње ње суб вен ци о ни са них кре ди та за ли квид ност до ве шће 
мно га пред у зе ћа у фи нан сиј ску аго ни ју“4). По чет ком 2011. го ди не 
дуг ма лих и сред њих пред у зе ћа по ве ћан је на 380 ми ли о на евра. 
Фи нан сиј ске оба ве зе су по ве ћа не за 65%, а оста ли рас хо ди за 80%5).

Ми ни стар ство еко но ми је и не ко ли ко фон до ва фи нан си ра ју за-
по шља ва ње те же за по шљи вих ка те го ри ја рад ни ка, да ју под сти цај-

2) Овај и сле де ћи на вод пре ма: Ра де Ре пи ја, „Би знис ма ли, мно го фа ли“, Економ:еаст, 21. 
07. 2011, стр. 26-28.

3) Исто, стр. 27.
4) Исто. 
5) Исто, стр. 28.
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на сред ства за за по шља ва ње при прав ни ка, што су ме ре пред ви ђе не 
да не по сред но по мог ну ма лим пред у зет ни ци ма. СИ Е ПА, АОФИ, 
На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње има ју про гра ме, ко ји би, бар 
у на че лу, тре ба ло да по ве жу пред у зет ни ке са ли ци ма ко ја тра же 
за по сле ње и олак ша ју из бор по треб них рад ни ка и струч ња ка. Ни је 
бе зна ча јан ни по да так да је це на отва ра ња но вог рад ног ме ста код 
ма лог пред у зет ни ка 2.000 евра, док је др жа ва суб вен ци о ни са ла ве-
ли ке стра не ком па ни је на 13.000 евра по јед ном рад ном ме сту, као 
што је слу чај са кра гу је вач ком фа бри ком За ста ва. 

За кљу чу ју ћи сво ју оце ну о по ло жа ју ма лог пред у зет ни штва у 
Ср би ји, Ми лан  Кне же вић ка же: „У ова квим усло ви ма при вре ђи-
ва ња, на жа лост, све је те же по че ти би знис. Ср би ја је на 96. ме сту 
у све ту по кон ку рент но сти усло ва за при вре ђи ва ње. Кон ти ну и ра но 
сма ње ње ку пов не мо ћи, сма ње ње оби ма ино стра них ин ве сти ци ја и 
кон ти ну и ран пад стан дар да гра ђа на до при не ли су то ме да је отва-
ра ње би зни са у Ср би ји из у зет но ри зи чан ко рак. Не зна се да ли је 
го ре вре ме или ме сто за по чи ња ње би зни са“6). 

ОСНИВАЊЕМАЛОГПРЕДУЗЕЋА
КАООСНОВНИУСЛОВЊЕГОВОГПОСЛОВАЊА

За кон ска ре гу ла ти ва, ко јом се ре гу ли ше при ват на при вред на 
де лат ност, по сто ја ла је и у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји кроз фе де-
рал но и ре пу блич ко за ко но дав ство и под за кон ска ак та, као и ак та 
ло кал них са мо у пра ва. При ват ни сек тор је у де це ни ја ма по сле Дру-
гог свет ског ра та по сто јао у ру ди мен тар ном об ли ку као за нат ске 
рад ње са пет, а нај ви ше де сет за по сле них рад ни ка. Овај сек тор је 
оп стао и кроз раз ли чи те услу жне де лат но сти гра ђа на, а по себ но се 
раз ви јао у нај ја чим ту ри стич ким ре ги о ни ма Ју го сла ви је (Сло ве ни-
ја, Хр ват ска, Цр на Го ра). 

У пе ри о ду из ме ђу 1945. и 1990. го ди не по сте пе но се сма њи ва-
ла ре стрик тив ност про пи са, да би то ком осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка по чео ја че да се раз ви ја тр го вач ки при ват ни сек тор, ко ји 
је ства рао осно ви цу за бу ду ћи ка пи тал ма лих пред у зе ћа. Та да је 
овај сек тор, за раз ли ку од дру штве не при вре де и др жав не сво ји-
не, на зи ван малапривреда, иако је већ та да са мо у гра ни ту ри зма 
до но сио кроз по ре зе зна чај не при хо де пред у зет ни ци ма и др жа ви. 

6) Исто. 
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О тој ма лој при вре ди де таљ но је, са прав ног и еко ном ског аспек та 
про бле ма пи сао, у док тор ској ди сер та ци ји Концептуалнеформеи
организационоекономскипроблемималепривредеуоквирусамо
управногпривредног система, аутор Ста ни слав Та на ско вић, ко ји 
је те зу од бра нио на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
1989. го ди не. 

Дру ге со ци ја ли стич ке зе мље ни су до зво ља ва ле ни осни ва ње 
за нат ских рад њи, јер је це ло куп на при вре да би ла у др жав ном вла-
сни штву.

Основ ни прав ни акт, ко јим је уве де на при ват на сво ји на и тр-
жи шна ка пи та ли стич ка при вре да, био је Устав Ре пу бли ке Ср би је 
од 28.09.1990. го ди не. То ком де ве де се тих го ди на до не то је ви ше 
про пи са, нај пре основ них за ко на из обла сти при вре ђи ва ња при-
вред них пред у зе ћа и ма лих пред у зе ћа и пред у зет ни ка, ка ко би се 
омо гу ћи ло осни ва ње но вих при вред них су бје ка та, ко ји ће по сло ва-
ти са при ват ним ка пи та лом. По себ на па жња по све ће на је до но ше-
њу про пи са, ко ји ма су ре гу ли са на пи та ња ста ту са и по сло ва ња ма-
лих пред у зе ћа и пред у зет ни ка (фи зич ких ли ца), јер је за ко но да вац 
по шао од прет по став ке да тр жи шна при вре да не ће мо ћи успе шно 
да се раз ви ја без ве ли ког бро ја ма лих пред у зе ћа. Као узор пре у зи-
ма на су ре ше ња из не мач ког и фран цу ског за ко но дав ства и прак се. 

Но ви про пи си су це ло ви то об у хва ти ли де лат ност ма лих пред-
у зе ћа и пред у зет ни ка, та ко да пред ста вља ју основ на ре ше ња и за 
бу ду ће про пи се, ко ји су до но ше ни по сле 2000. го ди не. Из ме не и 
до пу не су би ле зна чај не у ре гу ли са њу де лат но сти ком па ни ја, али 
су шти на ма лог пред у зе ћа, као но си о ца при вред не ак тив но сти, 
утвр ђе на је за ко но дав ством из де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. 

Основнизакониопоступкуоснивањасамосталнихрадњи,од
носнопредузетникасу:

- За кон о пред у зе ћи ма (Сл. лист СРЈ, 29/96 и 29/97) и
- За кон о при ват ним пред у зет ни ци ма (Сл. гла сник СР Ср би-

је, 54/89, 9/90 и Сл. гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 46/91, 53/93, 
67/93, 48/94, 53/95).

Овим про пи си ма је на пра вље на раз ли ка из ме ђу великихпред
узетникапо кри те ри ју му ве ли чи не до би ти, па је као до ња гра ни ца 
за ве ли ка пред у зе ћа утвр ђен при ход од 200.000 УС $  у ди нар ској 
про ти вред но сти, а она се ре ги стру ју код при вред ног су да.
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Мали предузетници се ре ги стру ју код оп штин ског ор га на за 
пред у зет ни штво по си сте му при ја ве, а на осно ву За ко на о при ват-
ним пред у зет ни ци ма. За кон о пред у зе ћи ма увео је ре жим осни ва-
ња пред у зе ћа по осно ву пријаве, што је омо гу ћи ло да фи зич ка ли ца 
јед но став ни је за по чи њу пред у зет нич ку де лат ност.

За кон о при ват ним пред у зет ни ци ма утвр ђу је да се под при ват-
ним пред у зет ни ком сма тра физичколице, ко је, ра ди сти ца ња до би-
ти, осниварадњуисамосталнообављаделатност. На пре ла зу из 
со ци ја ли стич ке при вре де на тр жи шну, по та да ва же ћим са ве зним 
про пи си ма, под при ват ном де лат но шћу су се под ра зу ме ва ли ста-
ри за на ти и по сло ви до ма ће ра ди но сти. Ово тре ба на гла си ти ра ди 
схва та ња ши ри не и ду би не еко ном ских и дру штве них про ме на, ко-
је је до но си ла тр жи шна при вре да, па се у но вом за ко но дав ству још 
ја вља за нат ство као пред став ник при ват ног пред у зет ни штва, иако 
је, у раз ви је ним тр жи шним при вре да ма, оно већ де це ни ја ма би ло 
у опа да њу. Оп ста ло је у гра ни за нат ско-умет нич ких про из во да за 
по тре бе ту ри стич ке при вре де.

За оба вља ње са мо стал не де лат но сти пред у зет ник осни ва рад-
њу. Фи зич ка ли ца су се мо гла удру жи ва ти и осно ва ти ор тач ку рад-
њу, ко ја мо же има ти нај ви ше де сет осни ва ча. Са др жи ну при ја ве, са 
усло ви ма ко је тре ба да ис пу ња ва при ват ни пред у зет ник, про пи су је 
За кон у чл. 112. Ма ли пред у зет ник  је фи зич ко ли це и овај за кон 
је ва жан у про це су отва ра ња пер спек ти ве тр жи шне при вре де и ја-
ча ња пред у зет ни штва у дру штву, ко је је го то во по ла ве ка има ло 
при вре ду за сно ва ну на дру штве ној и др жав ној сво ји ни, од но сно 
до ми нан тан јав ни сек тор, ко ји је об ли ко вао за ко но дав ство, др жав-
не ин сти ту ци је и уре ђе ње дру штва у це ли ни. Олак ша ва ње и по јед-
но ста вљи ва ње усло ва за по кре та ње ин ди ви ду ал не пред у зет нич ке 
де лат но сти би ло је под сти цај но за ја ча ње ин ди ви ду ал не ини ци ја-
ти ве гра ђа на.

Осни ва ње при ват не де лат но сти се вр ши ло нај че шће у фор ми 
рад ње, али по сто ји низ дру гих вр ста при ват них де лат но сти, ко је су 
во ди ла фи зич ка ли ца (кан це ла ри ја, ра ди о ни ца, би ро, сер вис, аген-
ци ја, сту дио, апо те ка, ор ди на ци ја и сл.). Осни вач ки ка пи тал је мо-
гао да бу де у вла сни штву јед ног ли ца или удру жи ва њем ви ше ли ца 
до ла зи до осни ва ња ор тач ке рад ње.

За ко но да вац је под сти цао удру жи ва ње пред у зет ни ка, са ци-
љем да у ду жој вре мен ској пер спек ти ви ма ли пред у зет ни ци про-
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ши ре де лат ност, оја ча ју еко ном ски и пре ра сту у ма ла и сред ња 
пред у зе ћа.

Пре ста нак де лат но сти ма лог пред у зет ни ка пред ви ђен је слу-
ча је ви ма, ко ји су у за ко ну так са тив но на бро ја ни, што је сво је вр сни 
об лик за шти те од при ме не пре ши ро ких дис кре ци о них овла шће ња 
оп штин ских ор га на упра ве пре ма ма лим пред у зет ни ци ма и пред у-
зе ћи ма. Рад ња пре ста је са ра дом од ја вом осни ва ча рад ње, од но сно 
ор тач ке рад ње (чл. 26 ст. 1 и 2). По си ли за ко на (чл. 27) рад ња пре-
ста је са ра дом у сле де ћим слу ча је ви ма:

1) Ако је пра во сна жном од лу ком утвр ђе на ни штав ност упи са 
рад ње у ре ги стар,

2) Смр ћу или трај ним гу бит ком по слов не спо соб но сти осни ва-
ча рад ње,

3) Ако осни вач рад ње бу де осу ђен пра во сна жном пре су дом на 
ка зну за тво ра, ко ја је ду жа од шест ме се ци,

4) Ако не от поч не са ра дом у ро ку од јед не го ди не од да на упи-
са у ре ги стар, од но сно, ако ду же од го ди ну да на не оба вља 
де лат ност, осим у слу ча је ви ма утвр ђе ним овим за ко ном,

5) Ако де лат ност оба вља у вре ме при вре ме ног пре стан ка ра да,
6) Ако је ка жња ван за оба вља ње не ре ги стро ва не де лат но сти 

ви ше од три пу та,
7) У дру гим слу ча је ви ма про пи са ним за ко ном.
Члан 28. За ко на о при ват ним пред у зет ни ци ма зна ча јан је због 

то га што омо гу ћа ва чла но ви ма по ро дич ног до ма ћин ства да, у слу-
ча ју смр ти пред у зет ни ка, пре у зму по сло ва ње рад ње. Ти ме се на-
сто ји да по но во на ста не тра ди ци ја по ро дич них рад њи и пред у зе ћа, 
ко ја су у раз ви је ним тр жи шним при вре да ма по сто ја ле ви ше де це-
ни ја или  чак и ве ко ва, као по ро дич на тра ди ци ја по сло ва ња, ко је се 
на сле ђу је ви ше ге не ра ци ја.

Раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа био је оте жан у Ср би ји, ка-
ко због санк ци ја, та ко и због при вред них и еко ном ских дис тор зи ја 
иза зва них при ва ти за ци јом. Ста ри про пи си пре ва зи ђе ни су прак сом 
но вих пред у зе ћа. Низ про пи са са да оте жа ва по сло ва ње, јер су за-
ста ре ли и не у са гла ше ни са еко ном ском ре ал но шћу Ср би је.

Уки да ње за ста ре лих про пи са, ко је је вла да на ја вљи ва ла још 
2008. го ди не. као сечу про пи са, оства ре но је са мо де ли мич но, али 
је до не ло из ве сне ма те ри јал не уште де упра во сек то ру ма лих пред-
у зе ћа. Овај про цес пра ти ла је и вр ши ла мо ни то ринг Национална
алијанса за локални економски развој (НА ЛЕД), ко ја је об ја ви ла 
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да је уки ну то 195 су ви шних за ко на и под за кон ских ака та, што ће 
при вре ди омо гу ћи ти го ди шњу уште ду од 120 ми ли о на евра. По из-
ве шта ју за пр ви квар тал 2011. го ди не тре ба да бу де уки ну то још 
36 про пи са. Уз уки да ње ни за су ви шних про пи са укуп не го ди шње 
уште де пред у зе ћа из но си ле би 183,1 ми ли он евра го ди шње. Ако 
су ре гу ла тор не ре фор ме по че ле у Ср би ји де цем бра 2009.  њи хо ви 
ефек ти су је два ви дљи ви услед де ло ва ња еко ном ске кри зе. 

Ипак, не ко ли ко основ них за ко на је из ме ње но по пре по ру ка ма 
НА ЛЕД-а (ње го ве је ди ни це за све о бу хват ну ре фор му про пи са). То 
су:

- За кон о при вред ним дру штви ма
- За кон о фи нан сиј ском ли зин гу
- За кон о пре во зу у друм ском са о бра ћа ју  и 
- За кон о плат ном про ме ту
Ус по ста вљен је је дан шал тер за ре ги стра ци ју пред у зе ћа, је дан 

шал тер за при ја ву и од ја ву рад ни ка, усво је не су про ме не у обла сти 
по ре ског пра ва.

Ста тус ма лих пред у зе ћа и пред у зет ни ка има мно го ве ћи зна-
чај од еко ном ског и со ци јал ног. На овим еко ном ским су бјек ти ма 
те сти ра се раз вој тр жи шне при вре де и прав не др жа ве, од но сно, 
да је Ср би ја не до вр ше на као прав на др жа ва. Че сте про ме не про-
пи са, пре те ра на и нео сно ва на за хва та ња из при хо да пред у зет ни ка 
су прот на су европ ској прак си под сти цај них ме ра за раз вој ма лих 
пред у зе ћа. Но ви та лас свет ске еко ном ске кри зе до вео је до ин тер-
вен ци је др жа ве, ко ја је раз ли чи тим еко ном ским ме ра ма спа са ва ла 
при вред не су бјек те и та ко се бо ри ла за чу ва ње рад них ме ста. Ту 
до бру прак су тре ба да сле ди и срп ска др жа ва, али то мо ра ју би ти 
ду го роч не ме ре, ко је не мо же спро ве сти јед на вла да у то ку тра ја ња 
свог ман да та:

- Ја ча ње ин сти ту ци ја, по себ но пра во су ђа и ин спек ци ја
- Ста би ли за ци ја и сма ње ње по ре ског оп те ре ће ња ма ле при-

вре де
- Сма ње ње ка мат них сто па.
На ме ре оства ри ва ња ам би јен та од стра не др жа ве би ће ука за-

но у да љем тек сту.
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НОВАСТРАТЕГИЈАРЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕСРБИЈЕ
ИЗНАЧАЈМАЛИХПРЕДУЗЕЋА

При ва ти за ци ја у Ср би ји има ла је за ре зул тат де ин ду стри ја ли-
за ци ју, ка ко га ше ње по гран ском осно ву, та ко и ре ги о нал но. Удео 
ин ду стри је у дру штве ном бру то про из во ду је до ста опао у од но су 
на ба зич ну 1989. го ди ну., као по след њу го ди ну зна чај ног еко ном-
ског раз во ја зе мље. Ра ди по ре ђе ња мо же се на ве сти7)да удео ин ду-
стри је у брутодруштвеномпроизводуЧешке из но си 40%. Ово је 
ре зул тат из во за фа бри ке ауто мо би ла Шкода, ко ји је ве ћи од укуп ног 
из во за Ср би је. Немачкаје тех но ло шки мо дер ни зо ва ла про из вод не 
ка па ци те те и има су фи цит у спољ но тр го вин ској раз ме ни ве ћи од 
20 ми ли јар ди евра го ди шње. У Ср би ји је 1989. уче шће ин ду стри је 
у БПД би ло 25%, са да чи ни са мо 12%. Не ка да шњи со ци ја ли стич ки 
ги ган ти су уни ште ни, а мо дел раз во ја у про те клој де це ни ји за сни-
вао се на стра ним кре ди ти ма и раз во ју услу га и тр го ви не. Ово је 
до ве ло до ви со ког де фи ци та др жав ног бу џе та, спољ но тр го вин ског 
и плат ног би лан са, а по сле дич но до ви со ке за ду же но сти зе мље. 
Број пред у зе ћа у ко ји ма је ви ше од 1.000 рад ни ка сма њио се го то во 
че ти ри пу та од 1990. го ди не, ка да је по сло ва ло ви ше од 200 та квих 
пред у зе ћа, а њи хов број је да нас око 50.

Сма ње ње укуп не про из вод ње да ље по гор ша ва ло ше ста ње 
при вре де и дру штва. Зна ча јан је по да так  да је у фе бру а ру 2012. 
го ди не укуп на про из вод ња сма ње на за 12,8%, а нај ве ће сма ње ње 
би ло је у гра ни ме та лур ги је, по том про из вод ње ра чу на ра, елек-
трон ских и оп тич ких про из во да.

Еко но ми ста Ми ро слав Здрав ко вић је овај пад про из вод ње оце-
нио на сле де ћи на чин: „Ми слим да U.S. Steel ни је је ди ни кри вац за 
ова ко ве ли ки пад ин ду стриј ске про из вод ње. Пре ма мо јим про ра чу-
ни ма он је са мо жда три про цен та(...). Си гу ран сам да ће пре ра ђи-
вач ка ин ду стри ја до кра ја го ди не има ти пад, са мо је пи та ње да ли 
два, пет или се дам про це на та“8).Тај пад мо ра да се пре о кре не но-
вом стра те ги јом, ко ја ће као сво ју опе ра ци о на ли за ци ју има ти дру-
га чи ју еко ном ску по ли ти ку у Ср би ји. Про це не еко но ми ста по ка зу-
ју да је раз вој при вре де у Ср би ји био на ста вљен по сто пи, ко ја је 
по сто ја ла 1989. го ди не, до ма ћа при вре да би би ла бли зу европ ског 
про се ка. До ку мент вла де Ре пу бли ке Ср би је, „Пост кри зни мо дел 

7) Упор. Алек сан дра Го лић, „Ма ши не на пре лом ној тач ки“, Економ:еаст,12. 04. 2012, 
стр. 18-20.

8) Исто, стр. 18.
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еко ном ског ра ста и раз во ја Ср би је 2011-2020. го ди не“, на во ди гра-
не у ко је ће се ула га ти, а то су: „хе миј ска ин ду стри ја, про из вод ња 
ма ши на, уре ђа ја, са о бра ћај них сред ста ва, елек трон ска и пре храм-
бе на ин ду стри ја.“9) Тех нич ки струч ња ци, оку пље ни у Ака де ми-
ји ин же њер ских на у ка Ср би је (АИНС) пред ла жу хитну промену
стратегије–реинжењерингсрпскеиндустрије, те упо зо ра ва ју да 
ће Ср би ја иза ћи из кри зе не 2020, већ 2030. го ди не.

Пот пред сед ник АИНС Јо ван То до ро вић ди рект но кри ти ку-
је став по ли тич ке ели те пре ма њи хо вим струч ним ми шље њи ма и 
са ве ти ма: „Ин же њер ска ми сао је по ти сну та, ње ном афир ма ци јом 
мо же мо да по ве ћа мо про из вод њу, а са мо то мо же да из ве де зе мљу 
из кри зе.“ Овај став из нет је у до ку мен ту АИНС „На ци о нал на тех-
но ло шка плат фор ма Ср би је“.10)

Еко но ми сти про це њу ју број го ди на за из ла зак из кри зе и опо-
ра вак срп ске при вре де, али су са гла сни да је за про цес ре ин ду стри-
ја ли за ци је по треб но мно го го ди на и да је прет ход но по треб но за-
вр ши ти про цес при ва ти за ци је, сма њи ти јав ну по тро шњу и утицај
политичкихцентарамоћинапривреду.

У окви ру про це са ре ин ду стри ја ли за ци је по себ ну уло гу има ју 
ма ла и сред ња пред у зе ћа. Она се ја вља ју као са мо стал ни при вред-
ни су бјек ти, као ко о пе ран ти и по ди зво ђа чи по сло ва ве ли ких ком-
па ни ја. По зна то је да је ста ра тек стил на ин ду стри ја у Ср би ји пре-
ста ла да по сто ји. Еко но ми сти сма тра ју да та про из вод ња у Ср би ји 
има пер спек ти ву раз во ја у ма лим и сред њим пред у зе ћи ма, при че-
му про це ну кон ку рент но сти за сни ва ју на обра зло же њу да це на ра-
да у азиј ским зе мља ма по сте пе но ра сте, што ће про из во де до ма ће 
тек стил не ин ду стри је учи ни ти кон ку рент ни јим. Ово ста но ви ште 
за сту па ви ше еко ном ских струч ња ка, из ме ђу оста лих и Љу бо драг 
Са вић, про фе сор Еко ном ског фа кул те та у Бе о гра ду.

За об но ву ин ду стри је по тре бан је свеж ка пи тал. Еко но ми ста 
Џејмс То бин (JamesTobin), до бит ник Но бе ло ве на гра де, са жео је 
у јед ној ре чи по јам еко но ми је – подстицаји. По треб но је раз ви ја-
ти но ве ин ду стриј ске де лат но сти, ко је од го ва ра ју еко ном ској сна зи 
ма лих и сред њих пред у зе ћа: ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но-
ло ги је, кре а тив не тех но ло ги је и ин ду стри ју кул ту ре. Дру га бит на 
еко ном ска прет по став ка је ства ра ње доброгпословногамбијента, 
из град ња по слов ног по ве ре ња, ели ми ни са ње ко руп ци је. Ово по-

9) Исто, стр. 19.
10) Исто, стр. 20.
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след ње је по ста ло си стем ски про блем, ис ти че про фе сор Не бој ша 
Са вић са Фи нан сиј ско-еко ном ске ака де ми је. Има ју ћи у ви ду да је 
рад на сна га у Ср би ји ста ра, а не за по сле ност је кра јем 2011. г. до-
сти гла 28,15%, као и ни ску ква ли фи ка ци о ну струк ту ру ве ли ког де-
ла рад но ак тив ног ста нов ни штва, почетакобновеиндустријемора
дасезасниванабазичнојиндустрији, ко ја је у Ср би ји би ла основ 
про из вод ње од по че та ка мо дер не ин ду стри је, а то су ру дар ство и 
ме та лур ги ја. Ако се ана ли зи ра из воз нај ви ше се за ра ди на про да ји 
при мар них пре храм бе них про из во да. Ка да би се по љо при вред ни 
про из во ди тер мич ки об ра ди ли и па ко ва ли за ра да од из во за ове вр-
сте ро бе би ла би дво стру ко ве ћа. Про да ја фи нал них про из во да, из 
раз ли чи тих ин ду стриј ских сек то ра, та ко ђе би мо ра ла да се усме-
ра ва дру га чи јом еко ном ском по ли ти ком, што про из ла зи и из по-
да та ка, са др жа них у „Стра те ги ји но ве ин ду стриј ске про из вод ње 
2011-2012“.

Про фе сор Са вић вр ло ја сно обра зла же про блем раз во ја Ср би-
је: „Ако Ср би ја на ста ви да се раз ви ја по ста ром мо де лу, сред ста ва 
за ин ве сти ци је сва ка ко не ће би ти. Али, ако на ша зе мља из осно ва 
про ме ни при ступ раз во ју у на ред ном пе ри о ду, по треб ни ка пи тал 
ће се на ћи. И по ред свет ске кри зе, ква ли тет ног ка пи та ла увек има. 
Али, да би он за и ста до шао у Ср би ју, зе мља се мо ра истин ски де-
мо кра ти зо ва ти и отво ри ти пре ма све ту. За кон мо ра би ти јед нак за 
све, а осва ја ње вла сти не сме би ти пар тиј ски плен, ко ји ће слу жи ти 
за сти ца ње бо гат ства и при ви ле ги ја иза бра не по ли тич ке, по слов не 
и ин те лек ту ал не ели те Ср би је. Свет ће нас це ни ти оно ли ко ко ли ко 
бу де мо це ни ли са ми се бе”.11) 

Ср би ја је по дру штве ном бру то про из во ду по ста нов ни ку не-
ко ли ко пу та си ро ма шни ја од про се ка ЕУ. Ни јед на зе мља чла ни ца 
или кан ди дат за члан ство не ма ни жи БДПпо ста нов ни ку Ср би је. 
Штед ња је крат ко роч на ну жна еко ном ска ме ра, али она не под сти-
че раст и раз вој при вре де. Из на ве де них по да та ка, као и те о риј ских 
ана ли за, про из ла зи зна чај ма лих и сред њих пред у зе ћа.

У из не тим те о риј ским ста во ви ма не до ста је кри ти ка и ана ли за 
проактивнихмера, ко је др жа ва мо ра да пре ду зме, ка ко би ство ри ла 
по во љан по слов ни ам би јент за ма ла и сред ња пред у зе ћа. Обавезе
државе за по чи њу за кон ском ре гу ла ти вом, а на ста вља ју се прак-
тич ним ме ра ма. Сма тра мо да су две вр сте ме ра основ не у ства ра њу 
ам би јен та за по сло ва ње пред у зет ни ка, ма лих пред у зе ћа:

11)  Исто, стр. 20. 
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1. Ја сно де фи ни са не ца ри не
2. Ин фра струк ту ра, од но сно из град ња стра те шких пут них 

пра ва ца и  њи хо во одр жа ва ње ра ди пре во за, а по себ но, из-
во за ро бе.

Са о бра ћај на ве за из ме ђу ца ри не на Хор го шу и гра ни це са Бу-
гар ском би ла је ак ту ел ни еко ном ско-са о бра ћај ни про блем још пре 
Дру гог свет ског ра та. Овај пут ни пра вац мо ра би ти из гра ђен. Но-
ви ји про блем је за пу шта ње (од стра не обе др жа ве) пут ног прав ца 
из Ср би је пре ма Цр ној Го ри и обрат но. Ови про бле ми су на ста ли 
про те клих го ди на као по сле ди ца ви ше фак то ра: не у ре ђе но сти др-
жа ве, не до стат ка по ли тич ке во ље да еко ном ска пи та ња до би ју при-
о ри тет у од но су на по ли тич ка, али и због одсустваозбиљневизије 
др жав ног и при вред ног раз во ја Ср би је. Осим што има ју еко ном ски 
зна чај за пре воз ро бе ма лих и свих дру гих пред у зе ћа и пред у зет-
ни ка, ови пут ни прав ци има ју стра те шки зна чај за Ср би ју и за то је 
из град ња и одр жа ва ње пут не и же ле знич ке мре же од стра те шког 
др жав ног зна ча ја. 

Раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа у Ср би ји ни су за у ста ви ле 
еко ном ске санк ци је ОУН, тран зи ци о не про ме не за ко но дав ства и 
при вред ног ам би јен та. Али, те рет по ре за и до при но са, ко је уби ра 
др жа ва од њи хо ве до би ти, огра ни ча ва њи хов раз вој, а ка да је пред-
у зе ће ли ми ти ра но у свом раз во ју осу ђе но је да по сле не ког вре ме-
на не ста не са тр жи шта. У прет ход не че ти ри го ди не (2008 – 2012) 
бри са но је из ре ги стра 143.469 пред у зет нич ких рад њи, а исто вре-
ме но су осно ва не 150.272 но ве, што зна чи да је њи хов број по рас-
тао за се дам хи ља да. Ме ђу при вред ним дру штви ма бри са но је у 
истом пе ри о ду 29.635, а осно ва но 39.200, што зна чи 10.000 ви ше 
осно ва них не го бри са них. 

Ако се узме у об зир број вла сни ка рад њи, чла но ва њи хо вих 
по ро ди ца, ко је из др жа ва ју сво јим ра дом, као и број за по сле них, то 
је ве ли ка ма са љу ди о ко ји ма би др жа ва мо ра ла да бри не про ак тив-
ним ме ра ма ца рин ске, по ре ске и по ли ти ке суб вен ци ја, ко ја та ко ђе 
тре ба да се по вре ме но пре и спи ту је и ино ви ра.

Отво ре но је пи та ње зашто ново законодавство не омогућа
вагрејспериодзапредузетнике,којипрвипутзапочињубизнис,
уразумнимроковима,што је уоби ча је на прак са у зе мља ма Европ-
ске Уни је. Ти ме би се олак ша ло са мо за по шља ва ње мла дих љу ди, 
отва ра ње пер спек ти ве по сло ва ња, раз вој ма лог ка пи та ла без ко га 
ни да љи раст при вре де и за по шља ва ња ни је мо гућ. 
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Пи та ње, ко је се не од но си ди рект но на ста тус ма лих пред у зе-
ћа, али пред ста вља све о бу хват ну ан ти кри зну ме ру, је национализа
ција великихсистема, на су прот стра те ги ји при ва ти за ци је. До бар 
при мер за овај пред лог је же ле зни ца, ко ја не мо же да функ ци о ни-
ше у при ват ном вла сни штву. Вла да Мар га рет Та чер је из вр ши ла 
на ци о на ли за ци ју же ле зни це иако је ње на еко ном ска по ли ти ка би ла 
до след но нео ли бе рал на. 

У прак си се по ка за ло да при ва ти за ци ја же ле зни ца во ди ка њи-
хо вом бан кро ту. У окви ру та кве све о бу хват не стра те ги је ре ша ва ња 
еко ном ске кри зе сво је ме сто има ју и ма ла и сред ња пред у зе ћа. Раз-
ви ја ју ћи се она до ла зе до та квог тех но ло шког и еко ном ског раз-
во ја, ка да по ста ју део ве ли ких си сте ма (по ди зво ђа чи, сер ви се ри, 
ко ри сни ци). Ме ђу соб на усло вље ност ве ли ких ком па ни ја и  ма лих 
пред у зе ћа до при не ће по кре та њу но вог ин ве сти ци о ног ци клу са, 
под усло вом да стра те ги ја при вре де бу де осми шље на. 

Ср би ја са да има око 80 по је ди нач них стра те ги ја за раз вој ра-
зних обла сти, од со ци јал не по ли ти ке до кул ту ре и обра зо ва ња. Ме-
ђу тим, без стра те ги је при вред ног раз во ја оне су пар ци јал не и сто га 
са мо пар ци јал но ефи ка сне, јер ни су са став ни део опе ра ци о на ли за-
ци је оп ште стра те ги је при вред ног раз во ја зе мље.

*
*
*

Кри за Европ ске уни је и европ ске мо не тар не уни је за о штри ла 
се у ме ри, ко ја оста вља отво ре на пи та ња бу ду ћег уре ђе ња Уни је, а 
по себ но пи та ње при је ма у члан ство др жа ва са про сто ра за пад ног 
Бал ка на.  Ово је и иза зов за при вред ну и по ли тич ку ели ту Ср би је, 
ко ја се мо ра опре де ли ти за ре ша ва ње уну тра шњих пи та ња – мо-
не тар них, еко ном ских, пи та ња за по шља ва ња и сма ње ња си ро ма-
штва. Про бле ми про и за шли из не у спе шне при ва ти за ци је ни су на-
ста ли де ло ва њем екс тер них фак то ра, већ су уну тра шњи про блем 
Ср би је. 

У зе мљу је ушло у про те клих де сет го ди на ви ше од 50 ми ли-
јар ди евра, по раз ли чи тим осно ва ма (до зна ке ди ја спо ре, до на ци је, 
ди рект не стра не ин ве сти ци је), а на кон за вр шет ка пред сед нич ких 
из бо ра у ма ју 2012. го ди не ру ски пред сед ник Пу тин је обе ћао роб-
ни кре дит у вред но сти од 800 ми ли о на до ла ра, на ме њен ин фра-
струк ту ри Ср би је. Он би мо рао да бу де ис ко ри шћен за ре ша ва ње 
про бле ма са о бра ћа ја, ко ји су на ве де ни у тек сту. 
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Ре и ду стри ја ли за ци ја при вре де отва ра ши ро ке мо гућ но сти за 
ду го ро чан и ста бил ни ји раз вој ма лих пред у зе ћа, а уну тра шње ре-
зер ве нов ца код гра ђа на по сто је и мо гле би се ак ти ви ра ти у функ-
ци ји ма лог пред у зет ни штва. Сва на ве де на пи та ња зах те ва ју да бу-
ду ће вла де ин сти ту ци о нал но и раз ли чи тим про ак тив ним ме ра ма 
по др жа ва ју раз вој ма лих пред у зе ћа и пред у зет ни ка. То је иза зов, 
али и мо гућ ност еко ном ског, др жав ног и по ли тич ког раз во ја Ср би-
је и раз ре ша ва ња кри зе у свим сек то ри ма при вре де и др жа ве.

DubravkaStajic
DILEMMASOFEUROPEANINTEGRATION

ANDSTATUSOFSMALLENTREPRENEURSHIP
INSERBIA
Summary

Theauthorconsidersthesignificanceofsmallandmedi
umsized enterprises for the formation and the develop
mentoftheenterpreneurshipinSerbiaafter1990,especi
allyintheperiodofcurrentcrisisoftheEuropeanUnion
and the EuropeanMonetary System. The legislator has
recognizedthesignificanceofthesmallenterprisesforthe
developmentoftheenterpreneurship,whichisthereason
whytheLawonprivateenterprisesandtheLawonentre
preneurswerepassedin1991.Thisenablesthepossibility
ofprivateinitiativeforprivatepersonsasindividuals,ge
neral partnership societies and enterpriseswith various
formsofjoiningthecapital.Thestateduringthecurrent
crisisisobligedtocreatetheenvironmentwhichissuita
blefortheenterpreneurshipofthesmallentrepreneurs,in
theareaofnormativeregulation,andofthepracticalme
asures.Suchstimulatingmeasuresarerelatedtotheroad
network inSerbia,asoneof theconditions for the tran
sportationofgoods,especiallytheexportoftheproducts
ofsmallentrepreneursandothereconomicsubjects.
Keywords:entrepreneur,smallenterprise,legislationand
practice,risk,EuropeanUnion,state,roads,tariffs.
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Resume
Thearticleshowstheimportanceofsmallsizeenterprises
todevelopmarketeconomyinSerbiaandtheproblemsin
theirbusiness.Thecrisisof theEuropeanUnion,where
legislationandthesmallenterprisessectoraredeveloped,
requires from Serbia to define its development strategy,
whichwouldencouragemoresmallenterprisesdevelop
ment. It suggests the introduction of a grace period for
entrepreneurswhostarttodobusiness.Thestatehasan
obligation to takemeasures thatare supportiveof small
enterprises.Twosuchmeasurestariffsandbuildinginfra
structure(roadsandrailways)arelistedinthearticle.Wit
hintheoverallstrategyofeconomicdevelopmentofSer
bia,macroeconomicpolicieswereproposed,toinfluence
the improvementofsmallsizeenterprises: thenationali
zation of large systems, especially railways and reindu
strializationstrategy.Thiswouldencouragethestabiliza
tionanddevelopmentofsmallsizeenterprisessector.The
stateshouldexaminetheinstitutionsthathaveregulatory
andsupervisoryfunctioninthefieldofentrepreneurship,
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inparticular,thestateshouldexaminethesystemoftaxes
andcontributions,thatoverburdenssmallsizeentrepre
neursandlimitstheirdevelopment.

 Овај рад је примљен 5. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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