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ПРЕДГовоР

Завод за запошљавање Републике Српске се крајем 2008. године суочио са 
првим знацима свјетске економске и финансијске кризе. У првој половини 
ове године то се посебно исказује у повећаном броју лица која се пријављују 
на евиденцију а у својим колективима су остала без запослења, а потом 
и у смањеном броју запослених лица са евиденције, упркос предузетим 
мјерама и активностима Завода.

Цијенећи да ће се посљедице свјетске економске кризе у БиХ и Републици 
Српској испољавати и у наредним годинама и да ће то имати утицаје и ефекте 
на смањење економских и пословних активности већег броја послодаваца 
у Републици Српској, тиме и смањење запошљавања у наредном периоду, 
Завод за запошљаљвање Републике Српске је процијенио да је неопходно 
да се неки аспекти ових просеца сагледају, да се теоријски расвјетле и 
практично укаже на могуће правце, садржаје и методе рада како би се и 
у условима испољавања кризе дјеловало практично и ефикасно. То значи 
да је Завод заинтересован да се анализира садашње стање и предложе 
они садржаји и методи рада и модели организације који ће бити сагласни 
циљевима на подручју запошљавања, који се дефинишу, прије свега, у 
Стратегији запошљавања Републике Српске до 2014.године.

Полазећи од тога Завод је организовао округли сто са темом: „Мјере и 
активности Завода за запошљавање у условима испољавања посљедица 
рецесије“.

Довођење у везу дугорочних циљева, политика и програма запошљавања 
са организацијом, методом рада, садржајем – видовима и мјерама које ће 
се проводити, те властитим оспособљавањем сходно искуствима служби 
запошљавања Европских земаља је онај продуктивни приступ који ће и 
од Завода за запошљавање Републике Српске у перспективи створити 
модерну, успјешну и ефикасну службу запошљавања на тржишту рада у 
Републици Српској и БиХ. Завод се опредијелио да дјелује проактивно.

Због тога и сматрамо да је тему о мјерама и активностима Завода за 
запошљавање у условима испољавањња посљедица економске и 
финансијске кризе неопходно што цјеловитије сагледати, односно довести 
у социјални контекст и окружење Завода доводећи у везу реалне процесе у 
социјалном бићу Републике Српске са актуелним и дугорочним циљевима 
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дјеловања Завода. У том смислу је покушај „разраде“ основне теме на 
поједина ужа тематска подручја, иако смо свјесни да би и свака та тема 
могла бити предметом разговора посебне врсте. Наша је намјера била да 
савјетовање укаже на кључне тачке на којима се темеље могући правци 
развоја и дјеловања Завода.

На овај начин Завод је, цијенимо, отворио два кључна питања. Једно се, 
ако се тако може рећи, тиче односа државних институција и других актера 
тржишта рада према стању економије, привређивања те стварања услова и 
перспкетива запошљавања. У том смислу излагања и расправа на округлом 
столу су указале на потребу њиховог другачијег односа према ономе што 
се догађа на тржишту рада.

Друга тема коју је расправа апострофирала јесте Завод за запошљавање у 
најширем смислу, од потребе другачијег дефинисања његовог нормативно-
правног статуса и његовог односа према другим актерима тржишта рада 
до потребе промјене властите организације, начина дјеловања, задатака- 
у садржинском смислу, до кадровског и стручног оспособљавања, а све 
са крајњим циљем да се ефекти његовог укупног рада виде у повећаном 
запошљавању.

Квалитет припремљених саопштења као и расправа о овим питањима дају 
оправдање идеји да се то учини доступним широј јавности, а надамо се да 
ће и актери тржишта рада који су апосрефирани у овој књизи препознати 
своје задатке и одговорности за стање на тржишту рада.

Завод за запошљавање на основу тога очекује наставак дијалога о 
покренутим темама и питањима на овом савјетовању, и то би, ми очекујемо, 
допринијело подизању квалитатета дјеловања свих актера на тржишту 
рада. 

С тим увјерењем смо се опредијелили за штампање ове публикације.

У Палама, децембар 2009. године   
                
             Директор
       БОШКО ТОМИЋ
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САвРЕМЕНА РЕЦЕСИЈА, НЕЗАПоСЛЕНоСТ И УЛоГА 
ЗАвоДА ЗА ЗАПоШљАвАњЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
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проф. др Бранко Ђерић

1. ПРИСТУП ПРоБЛЕМУ

Проблем запослености и тржишта рада један је од најкомплекснијих и 
најважнијих проблема савремене макроекономије било које земље у свијету. 
Зашто? Да ли због стабилизовања удара постојеће свјетске финансијске кризе 
или због макроекономских уравнотежења у економском систему?

Свакако, због свега тога помало, а највише, и примарно, због значаја рада 
и нужности боље искориштености рада и бољег функционисања тржишта 
рада уoпште.

Тржиште рада се данас сматра кључним инструментом ефективне 
запослености становништва и здравог и динамичног развоја. Земље које 
немају квалитетно и добро организовано тржиште рада ризикују да се 
споро развијају. Структурни проблеми у развоју низа транзиционих земаља 
данас, такође, указују на то да су ти проблеми прије свега узроковани лошим 
функционисањем тржишта рада. То важи и за Републику Српску и читаву 
Босну и Херцеговину. Постојање одређених стокова незапослености радне 
снаге не говори само о томе да постоји незапосленост рада, већ говори и 
о одређеној величини друштвеног производа која се уз незапосленост 
губи (Артур Окунов закон, „закон 2,5:1”).1 Oсим тога, стање незапосленост 
говори о постојању својеврсног социјалног динамита у друштвеном ткиву 
(„незапослене руке ђаво брзо запосли”), о стању рецесионог јаза, као и 
слабом управљању радом и тржиштем рада. Запошљавање људи обезбјеђује 
људима радна мјеста и неопходна средства за егзистенцију и живот.

Управљање цјелином запослености, тј. тржиштем рада, има неколико 
базних функција. Од правовремености управљачких акција на тржишту 
рада зависи ефективна запосленост радне снаге, снижење незапослености 
свих врста (отворене, затворене, системске, кризне, хроничне, „преостале”, 
дјелимичне, структурне, сезонске, итд), као и стабилизација репродукционог 
циклуса становништва и радне снаге.

Савремено тржиште рада није саморегулишуће тржиште (као што није 
ни тржиште уопште), што само још више актуелизује улогу одговарајућих 
институција државне регулације и интервенционизма на овом сектору.2
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2. РЕФЛЕКСИЈЕ СвЈЕТСКЕ ЕКоНоМСКЕ КРИЗЕ 
НА СТАњЕ ЕКоНоМИЈЕ У НАС

Текућа, савремена гобална финансијска и економска рецесија3 кренула 
је, попут лавине, спектакуларним банкротом америчке приватне 
инвестиционе банке Браћа Лиман (Lehman Brothers) 15.09.2008, која 
је упала у укупни дуг, што банкарски (613 млрд долара), што дуг по 
обвезницама (155 млрд долара) од 768 милијарди долара. Финансирајући 
ризично америчко тржиште станоградње и улазећи у сложене дужничко-
повјерилачке уговоре и финансијске пакете широм свијета („амерички 
глобални хипотекарни казино”) та банка је прва осјетила шта значи лоша 
платежна способност клијената и шта се збива кад централна банка не 
прискочи у помоћ уздрманој банци. Остало што је иза тога следило: паника 
на свјетским берзама, ланци банкрота, спашавање неких банака од стране 
држава новцем пореских обвезника итд. је добро познато.4 

Данас у САД цијене кућа и некретнина и даље падају и вриједе свега 75% 
највиших вриједности које су имале 2006. године. Рачуна се да је свијет 
у овој кризи, што на берзама, у некретнинама и сл. изгубио трилионе и 
трилионе долара, односно грубо рачунато цио једногодишњи свјетски 
бруто друштвени производ и поред тога што је најмање 10% тог истог БДП 
било упумпано у систем спашавања од велике кризе.5 Нормално, с друге 
стране гледано, богатији смо за једно велико искуство, поготово кад су у 
питању ризици, међусобно повјерење, здравље финансијских структура, 
постојање лимита профитима и лакомостима. Постоје наговјештаји изласка 
из кризе код најзначајнијих актера свјетског развоја већ почетком 2010. 
године, али колико ће он бити одржив још је рано говорити, поготово што 
је политичаре тешко одвојити од јавних издатака, што је незапосленост 
жилав проблем, што цијене хране и нафте имају тенденцију да расту, што је 
свјетски поредак застарио и траже се нова рјешења („New order”). О томе 
се расправљало на посљедњим састанцима Г-8 и Г-20.6

 
Босна и Херцеговина је, као дио међународне заједнице и реципијент 
кризних утицаја (рефлекса), у економском погледу посебно у тешком 
положају, јер нема болести која је није напала (домаћи политички проблеми, 
лоша привреда, дугови, губици, пријетња распадом, итд.). 
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Не можемо а да се не истакнемо и то да смо и сами себе, дугим 
робовањем одређеним илузијама7 још више уништавали и допринослили 
аутодеструкцији. Упоредо с растом незапослености, доласка отпуштених 
радника из иностранства, растом увоза и потрошње, пропадањем 
предузећа, падом индекса берзе, падом вриједности некретнина, растом 
губитака банака, предузећа, микрокредитних организација итд. постепено 
је слабио унутрашњи привредни имунитет према свим врстама криза.

Наши проблеми су првенствено развојни, дакле структурни проблеми, 
које је свјетска криза још више продубила. Они су стварани годинама и 
гомилали се годинама и не дају се рјешити брзо и једноставно. То је случај, 
како с извозом и увозом, тако и с производњом, пензионим фондом, 
запошљавањем, и сл.

Оштрица глобалне кризе је данас Босну и Херцеговину, а с њом и Републику 
Српску, највише докачила тамо гдје су оне најрањивије:

1.  крупни пројекти стоје, јер нема капитала,8

2.  постепено тоњење у наркоманску зависност од међународних
 кредитора, а прије свега од кредита ММФ с обзиром на 
 изражене, већ сада, тешкоће с одржавањем макроекономске 
 равнотеже и покривање дефицита платног биланса,
3.  без јаке производње су де-факто сада и једна и друга и, 
 с несигурним и малим извозом,
4.  БиХ и РС носе у себи велики ризик кад су партнери и 
 инвеститори у питању,
5.  специфицира нас високи проценат сиромаштва и мањак радних 
 мјеста у земљи, а све је мање страних дознака, финансијске 
 помоћи, итд.

Показало се да Босна и Херцеговина, па и Република Српска, не могу 
привредно расти на бази тзв. „чистих” дјелатности (трговина, складиштење, 
птт-импулси, финансијско посредовање...), него једино на производњи.

За производњу, познато је, постоје у нас сви предуслови. Међутим, и 
поред тога наша земља се пати, наша економска стварност је бременита 
тешким проблемима. Слаба привреда, тј. привреда без економског 
прогреса, незапосленост и сиромаштво, спољнотрговински дефицит, лоше 
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тржиште рада, деиндустријализација, технлошка деградација производње, 
централизација привредног система и економске политике, нереформисано 
предузеће и сл. јесу неки од проблема у привреди и развоју. У нашем 
привредном развоју и систему постоје и још нека специфична питања на 
која у будућности треба наћи прави одговор, јер добро коче наш развој 
и, свакако, запошљавање, као што су: проблем демографије и раздужења 
генерација (Фелпсова биолошка каматна стопа), слом села, њиве и руралне 
економије уопште, постојање предрасуда у корист доктората на штету заната 
што је одвело занатство у пропаст, школство све више постаје потрошња, 
а све мање инвестиција, жена није ни близу оптимума искориштен ресурс, 
неизграђеност фискалног система, поготово кад је упитању опорезивање 
ренте од природних ресурса, све је мање људи који у раду виде „спас и 
наду” у мору, око себе, привилегија и разних цуцлица у друштву.

Заборавили смо бацати поглед унапријед, не гледамо далеко и споро се 
мијењамо и прилагођавамо. Опште је познато да су се економски проблеми 
одгађали, структурне промјене избјегавале (довршетак приватизације, 
смањење јавне потрошње, јачање домаће штедње, супституција увоза, 
итд), а све покривало вишим циљевима и државним разлозима.

Какав је ситуациони привредни контекст РС и БиХ у коме говоримо 
о рјешавању проблема незапослености? С каквим смо резултатима 
„закорачили” у рецесију? 9

Ево неких података који илуструју привредну ситуацију Републике Српске 
данас:

1.  Стопа раста индустријске производње: 
 дуго стагнирала (2004. - 2007. раст од 0,3%). 
 У 2008. години реални раст 1,9%. Данас негативна на годишњем нивоу; 

2.  Инфлација: 
 -1,5%;

3.  Каматне стопе код домаћих банака:
 за потрошачке и ненамјенске кредите од 9-12%;
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4.  Нето просјечна плата:
 износи 790 КМ (највећа у области финансијског посредовања - 1267 КМ,
 најмања у подручју хотела и ресторана - 482 КМ);

5.  Потрошачка корпа за 4-члану породицу: 
 1700 КМ (више од двије плате, 75% за прехрану);

6.  Незапосленост: 
 око 140.000 лица:
  - стопа незапослености (анкетна):   око 20 %,
  - стопа незапослености (статистичка):   35 %;

7.  Јавна потрошња у БДП: 
 преко 40%. Сива економија у БДП РС око 20%;

8.  Структура БДП за 2008:
  - Трговина  16,5 %,
  - Аграр и шумарство  14,0 %,
  - Индустрија  10,6 %,
  - Рударство  2,4 %,
  - Енергетика  5,7 %,
  - Грађевинарство  7,3 %,
  - Образовање  4,6 %,
  - Здравство  5,6 %,
  - Саобраћај и комуникације  7,9 %,
  - Финансијско посредовање  3,2 %,
  - Активности с некретнинама  10,1 %,
  - Државна управа  10,9 %,
  - Остале дјелатности  2,0 %;
 
9.  Спољнотрговински дефицит: 
 око 1,6 млд. КМ (20% БДП):
  Стално растао 2:1 према извозу у ранијим годинама
  -  извоз 1,5 млд. КМ
  -  увоз преко 3 млд.
 Покривеност увоза извозом износи 47,6 % (погоршава се) са 
 ЦЕФТОМ 54,8%;



14

проф. др Бранко Ђерић

10. Јавни дуг (унутрашњи + спољни):
 око 3 млрд. КМ; 
 
11. Локални развој РС: 
 Укупно општина у РС 62, а од тога:
  -  развијених   12,
  -  средње развијених  13,
  -  неразвијених  20,
  -  изразито неразвијених  17.
 Од 62 општине у РС 4 су махом урбане, 29 мјешовите, а 29 (од тога   
 24 рубне) су претежно руралне; 
 
12. У аграру: 
  -  > 50% газдинстава до 2 ха,
  -  2,8% газдинстава > 10 ха,
  -  велика уситњеност посједа (просјечан посјед од 7-9 парцела); 

13. Банкарски сектор:
  -  приватизован 99%, учешће страног капитала у њему 88%,
  -  стопа адекватности капитала 15% и изнад је европскогпросјека,
  -  обавезне резерве 12%,
  -  банкарски сектор стабилан, без токсичних актива.

Привредну ситуацију БиХ илуструју слиједећи подаци:

14. Интернет: 
 користи свега 1,3 милиона грађана БиХ (34%);

15. Тзв. „пословна демографија” (показатељ турбуленције):
 све лошија: 
 на 1 угашено предузеће све се мање отвара нових;

16. Дознаке дијаспоре Босни и Херцеговини из иностранства:
 високе и износе 20% БДП 
 (Србија 14%, Македонија 4,5%, Хрватска 2,7%), 
 по чему је БиХ 14 у свијету, а друга Европи, одмах иза Молдавије;
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17. Сива економија у БДП: 
 БиХ    26 % БДП, 
 Србија   30 % БДП, 
 (просјек ЕУ:  15 % БДП);

18. Текући рачун платног биланса БиХ: 
 за период јануар-август 2009. године: 
  - извоз (3,52 млрд. КМ) је мањи за 22,1%, него лани, 
  - увоз (8 млрд. КМ) мањи за 26,2%, 
 спољнотрговински дефицит од 4,5 млрд. КМ мањи за 29,2% у односу  
 на кореспондентни период лани, док је покривеност увоза извозом 44% 
 (у агроиндустријском комплексу свега 20%);

19. Укупни дуг БиХ за 2008.: 
 вањски дуг 4,2 млрд. КМ + обавезе према ММФ-у 2,3 млрд. КМ +   
 унутрашњи дуг 3,5 млрд КМ (а незванично изнад 10 млрд. КМ ) + 
 3,5 млрд. КМ кредита и грантова... 
 Има процјена да укупно задужење БиХ прелази једногодишњи БДП.   
 БДП у 2008. износио је 25,1 млрд. КМ;

20. БДП БиХ по становнику: 
 у 2008. години износио је 6435 КМ или 4814 долара 
 (ради поређења СЛО 26.623 долара, Хрватска 15.632 долара);

21. Стопа привредног раста БиХ у 2008.: 
 (реално) 5,42 %. 
 Највећи допринос расту дале: 
  -  трговина   15,60 %, 
  -  индустрија прераде   13,06 %,
  -  јавна управа   10,00 %;

21. Државне девизне резерве: 
 износе 6,2 млрд. КМ.
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Уз истакнуто треба казати обавезно и ово:
1.  Босна и Херцеговина и Република Српска се налазе на око 85% 

предратног нивоа развијености и свега на око 30% просјека 
Европске Уније (БДП по глави становника). Србија је на нивоу од 
37%, ЦГ 46%, Хрватска 63%, Словенија 90%, итд. Највиши ниво 
развијености у ЕУ има Луксембург (253%), а најнижи Бугарска 
(40%). Као што се види, у групи смо са Србијом, Црном Гором и 
Македонијом;

2.  Око 17-20% становниоштва живи у сиромаштву (налази испод 
границе сиромаштва);

3.  Привредни раст губи дах. Прогнозе говоре о негативној (-3 %) 
стопи раста крајем 2009. године;

4.  Криза је, уз мале домаће кризе и проблеме вођења привреде, 
учинила да БиХ, уз Црну Гору, нема ни једне фирме међу 500 
највећих у Средњој Европи (Дилојитова листа). Словенија, 
предвођена Петролом и Меркатором, има 22, Хрватска 11, Србија 
6, Македонија 1 предузеће. Рангирање је показало да је чак 76% 
предузећа из тих топ 500 имало, усљед глобалне финансијске 
кризе, пад прихода од продаје за 23% просјечно, а у сектору 
производње и више (33%)10;

5.  Појачана улога државе огледа се у високој јавној потрошњи, 
која за БиХ износи 46%, а за РС око 40% БДП (вјероватније је да 
су подаци и лошији). Што више трошимо има мање штедње за 
инвестиције, економски продор и напредак;

6.  Кредитни бонитет БиХ у свијету остаје доста низак и битно се не 
поправља11;

7.  ЦЕФТА: споро се прилагођавамо. Тек у посљедње вријеме се 
схвата њено право значење;

8.  Положај БиХ у свијету (свјетски контекст):
-  Глобални индекс компетитивности (GCI) за 2009-10. годину: 

109. мјесто (са 3,53 бода) од 133 земље. БиХ пала за два 
мјеста у односу на прошлу годину када је заузела 107. 
мјесто од 134 земље. По свим параметрима је међу задњим, 
изузимајући макроекономску стабилност, здравство и основно 
образовање,

-  По Индексу глобалних информационих технологија за 2008-
09. ранг 106, скор 3,23 бода од 134 земље. Годину раније била 
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је рангирана на 95. мјесто од 127 земаља. Сем по ријетким 
показатељима, остало међу задњим земљама у свијету,

-  По WBRD извјештају Doing Business за 2010. о условима 
за бизнис („лакоћа пословања”): од 183 земље БиХ на 116. 
позицији (испред нас и Албанија),

-  Индекс економских слобода Хертиџ фондације за 2008. 
годину: БиХ 121. од скенираних 157 земаља, а 38. од 41 у регији 
(слобода бизниса, слобода трговања, фискалне, монетарне, 
инвестиционе, финансијске, величина државе, власничка 
права, радна права, заштита од корупције),

-  HDI-индекс људског капитала (збраја БДП/становнику, 
очекивани животни вијек, образованост) и креће се од 0-1 
(ближе 1 већа брига за човјека): од 177 скенираних земаља 
БиХ на 66. мјесту, са индексом од 0,803. За 2009. г. скенирано 
182 земље, БиХ на 76. мјесту, Србија на 67. (Први: Норвешка, 
Аустралија, Исланд, Канада, Ирска, Холандија, Шведска, 
Француска, Швајцарска, Јапан, Луксембург),

-  Бертелсманов трансформациони индекс (BTI) за 2008. годину 
(скенирано 125 земаља), статусни индекс: БиХ по рангу 40-та 
(1. Чешка, .... 125. Сомалија) и Менаџмент индекс: БиХ на 81. 
мјесту (1. Чиле, 2. Естонија...),

-  Квалитет живота - оцјењују га Европска Агенција за квалитет 
живота и сретно живљење из Даблина и неке друге 
институције; Није на завидном нивоу, гледајући према неким 
с нама упоредивим земљама. Сјеверњаци су најсретнији12,

-  Индекс перцепције корупције ТИ-а : БиХ је заузела 92. мјесто 
у 2008. години с индексом 3,2 и најкорумпиранија је земља у 
региону,

-  Транзициони извјештај EBRD за 2008. годину (оцјене у 
поенима од 1-5) БиХ оцјењена углавном оцјенама 2+ и 3, сем 
у случају либерализације цијена и вањске трговине – нешто 
боље (оцјена 4)13.
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3. СТАњЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ НА ТРжИШТУ РАДА У РС И БИХ

Незапосленост у РС расте из мјесеца у мјесец, као посљедица рецесије. У 
августу 2009. године регистровано је 139.974 незапослена лица. У односу 
на јули мјесец у августу ове године, у оквиру активне понуде радне 
снаге, постоји прираст незапослених у величини од 1063 лица. Највише 
незапослених регистровано је на подручју филијала Бања Лука (39.628), 
Бијељина (29.326) и Добој (25.019).

Према подацима Завода за статистику РС у августу мјесецу број запослених 
у индустрији стагнира задњих мјесеци, а на годишњем нивоу (август 
- август прошле године) има пад од -6%. Дакле, рецесија је на дјелу. У 
првих осам мјесеци ове године смањење броја запослених је нарочито 
изражено у рударству (-5,2%), прерађивачкој индустрији (-5,5%) и још 
неким гранама.

Ових дана се јавља да је БиХ од почетка године изгубила око 56.000 
радних мјеста, а да би се до краја године број отпуштених радника могао 
попети и на 100 хиљада.

 Ма како гледали на стопу незапослености, она је 3 пута већа него у САД 
или неким земаљама ЕУ, а тврди се да се све чини да се она држи под 
контролом. Да ли би ситуација била другачија да се уопште не управља 
овим проблемом? 

Погледајмо мало дубље састав незапослености (укупно незапослених 
139.974 лица) из августа мјесеца 2009.14 Као што се види, у стању 
незапослености налази се велики број лица.

Није само велики број незапослених на евиденцији Завода за 
запошљавање РС у питању. Није добра ни структура незапослених. 
Квалификациона структура незапослених показује да је највећи број 
незапослених међу квалификованим радницима (52.299 или 37,36%), 
ту су даље неквалификовани и полуквалификовани радници - 40.167 
(28,69%) + 17.973 (12,84%) са збирним учешћем у структури незапослених 
од 41,5%. Средња стручна спрема учествује у укупној незапослености са 
34.642 (24,74%), што заједно с квалификованим радницима даје цифру 
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од 86.941 лица и учешће у укупном броју незапослених од 62,1%. ВКВ 
незапослени (1.762 лица) чине 1,25% незапослених, ВШС (2.600) 1,85%, а 
ВСС 4.314 или 3% укупне незапослености.

Посебно забрињава лоша старосна структура незапослених. Незапослена 
лица од 15-30 година живота ( укупно 39.130) чине 27,95% незапослености, 
од 30-35 година 18.066 лица или 12,90%, од 35-40 година 17.648 (12,6%), 
од 40-45 година 19.041 (13,6%), од 45-50 година 18.778 (13%). Од 50-65 
година на евиденцији незапослених било је 27.290 лица или 19,5% укупне 
незапослености.

Смањивање стокова незапослености у правцу налажења радних мјеста, 
тј. запошљавања и самозапошљавања у приватној дјелатности у првих 8 
мјесеци 2009. године није ишло потребном динамиком. Укупно је скинуто 
с евиденције 15.476 лица (15.006 запослени, 470 запослени у приватној 
дјелатности), што је за 4.400 лица или 22,1% мање у односу на исти 
период 2008. године.

По разним основама, почев од запослења па до рада на црно, преселења, 
итд. брисано је са евиденције незапослених укупно 4.624 лица.

Прилив незапослености из контингента оних који су већ били запослени 
у односу на оне који први пут траже посао интензивнији је 2009. него 2008. 
године, захваљујући прије свега технолошком вишку (организационе 
промјене) и престанку рада на одређено вријеме, што се може директно 
довести у везу с посљедицама савремене рецесије.
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Табела 1: Активна понуда радне снаге са евиденције незапослених и промјене на 
евиденцији незапослених за август 2009

ОПИС
ФИЛИЈАЛЕ

ЗАвоД
Бања Лука Бијељина Добој Приједор Сарајево Требиње

1. Новопријављени 2.136 957 895 613 355 292 5.248
2. Укупно брисани 1 623 962 778 576 328 4.624
2.1. Брисани ради запослења 508 340 229 245 132 99 1.553
2.2. Брисани ради “рада на црно”  4 6 1 11
2.3. Брисани по другом основу 1.115 618 543 330 196 258 3.060

Стање на eвиденцији у августу: 39.628 29.326 25.019 19.637 13.993 12.371 139.974

Кв
А

Л
И

Ф
И

КА
Ц

И
о

Н
А

 С
ТР

УК
ТУ

РА

(жена): 19.519 14.417 10.877 8.802 6.967 6.125 66.707
1- НК 10.426 9.167 8.955 6.474 2.648 2.497 40.167

(жена): 4.787 4.245 3.612 2.575 1.441 1.313 17.973
2 - ПК - НСС 946 1.360 906 418 339 169 4.138

(жена): 426 864 338 156 235 96 2.115
3 - КВ 15.423 10.179 8.913 7.447 5.272 5.065 52.299

(жена): 6.575 3.865 3.213 2.859 1.897 2.089 20.498
4 - ССС 10.005 6.859 5.189 4.417 4.541 3.631 34.642

(жена): 6.250 4.572 3.275 2.763 2.825 2.132 21.817
5 - ВКВ 497 372 288 200 277 128 1.762

(жена): 83 43 26 31 23 12 218
6-1 ВШС 666 581 349 361 271 372 2.600

(жена): 341 349 186 229 153 218 1.476
6-2 ВШС сп 1 3 1 1 2 8

(жена): 3 1 4
7-1 ВСС 1.655 789 414 318 643 495 4.314

(жена): 1.053 468 227 187 392 259 2.586
7-2 магистри 9 16 4 2 1 11 43

(жена): 4 8 2 1 4 19
8 - доктори наука 1 1

(жена): 1 1
УКУПНо: 39.628 29.326 25.019 19.637 13.993 12.371 139.974

Графикон 1 - Незапослени по филијалама

РС УКУПНО: 139.974 (август 2009.)

Бања Лука
39.628

Бијељина
29.326

Добој
25.019

Приједор
19.637

Источно Сарајево
13.993

Требиње
12.371
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Табела 2:  Старосна структура незапослених

ОПИС
ФИЛИЈАЛЕ

ЗАвоД
Бања Лука Бијељина Добој Приједор Сарајево Требиње

СТ
А

Ро
СН

А
 С

ТР
УК

ТУ
РА

од 15 - 18 година 37 40 35 25 7 2 146
од 18 -20 година 1.045 657 700 565 160 259 3.386
од 20 - 24 године 3.453 2.849 2.295 2.046 1.017 1.233 12.893
од 24 - 27 година 3.159 2.559 1.726 1.531 1.232 1.057 11.264
од 27 - 30 година 3.231 2.512 1.823 1.551 1.227 1.097 11.441
од 30 - 35 година 5.046 3.880 3.212 2.493 1.654 1.781 18.066
од 35 - 40 година 5.004 3.791 3.143 2.611 1.523 1.576 17.648
од 40 - 45 година 5.330 3.958 3.323 2.950 1.805 1.675 19.041
од 45 - 50 година 5.393 3.874 3.242 2.746 2.003 1.520 18.778
од 50 - 55 година 4.672 2.980 2.726 2.120 1.848 1.335 15.681
од 55 - 60 година 2.680 1.786 2.147 921 1.270 692 9.496
од 60 - 65 година 572 438 635 77 246 139 2.107
у 65-тој години 6 2 12 1 1 5 27

УКУПНо: 39.628 29.326 25.019 19.637 13.993 12.371 139.974

Графикон 2 - Квалификациона структура незапослених
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Графикон 3 - Старосна структура незапослених
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Табела 3:  Пријава лица на евиденцију за период 01.01.2008 - 31.08.2008

ФИЛИЈАЛЕ
УКУПНО

% од 
укупно

новопри-
јављених

Бања 
Лука Бијељина Добој Приједор Источно 

Сарајево Требиње

1. Први пут (без стажа) 6.349 3.550 3.162 2.038 974 1.183 17.256 42,7 %

2. Већ био запослен
(разлог престанка РО): 8.051 3.626 4.572 3.114 2.227 1.522 23.112 57,3 %

2.1. Економски вишак:

2.1.1. Стечај 474 483 491 413 374 52 2.287 5,7 %

2.1.2. Престанак рада
послодавца 713 233 404 216 216 130 1.912 4,7 %

2.2. Техоношки вишак 1.804 787 1.168 405 397 303 4.864 12,0 %

2.3. Престанак рада 
на одређено

1.278 458 519 504 331 216 3.306 8,2 %

2.4. Изјава радника или
послодавца о прекиду РО 913 267 1.019 172 218 282 2.871 7,1 %

2.5. Споразумни 
прекид РО 2.385 1.207 717 1.351 540 486 6.686 16,6 %

2.6. Остали разлози 484 121 254 53 151 53 1.186 2,9 %

УКУПНО (1+2): 14.400 7.176 7.734 5.152 3.201 2.705 40.368 100,0 %
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Није у БиХ и РС проблем само у незапослености, него и нивоу 
самозапослености и запослености. Ови простори требаће у будућности 
више радне снаге за озбиљнији привредни раст. Читава структура радно 
активног становништва треба, дакле, да се промјени. Лисабонска агенда 
позива на повећање запосленог радноактивног становништва на неких 
70%, што упућује на потребу повраћаја на тржиште рада пасивног дијела 
радно способног становништва (млади, млађи пензионери, борци, итд), 
јер постају терет за мали бруто друштвени производ.

Рјешавање проблема незапослености у уској је вези с могућностима 
привредног раста у наредном периоду, како у БиХ, тако у свијету и окружењу, 
с обзиром на економску међузависност и трансмисиони механизам кризе 
у свијету.

Табела 4:  Пријава лица на евиденцију за период 01.01.2009 - 31.08.2009

ФИЛИЈАЛЕ
УКУПНО

% од 
укупно

новопри-
јављених

Бања 
Лука Бијељина Добој Приједор Источно 

Сарајево Требиње

1. Први пут (без стажа) 5.553 3.383 3.022 1.884 892 913 15.647 37,3 %

2. Већ био запослен
(разлог престанка РО): 10.094 4.145 5.118 3.550 2.240 1.602 26.344 62,7 %

2.1. Економски вишак:

2.1.1. Стечај 485 89 93 82 166 124 1.039 2,5 %

2.1.2. Престанак рада
послодавца 797 290 364 242 210 212 2.115 5,0 %

2.2. Техоношки вишак 3.274 1.510 1.910 960 667 381 8.702 20,7 %

2.3. Престанак рада 
на одређено

1.484 543 719 655 398 240 4.039 9,6 %

2.4. Изјава радника или
послодавца о прекиду РО 690 289 1.072 170 145 196 2.562 6,1 %

2.5. Споразумни 
прекид РО 2.580 1.244 682 1.392 537 389 6.824 16,3 %

2.6. Остали разлози 379 180 278 49 117 60 1.063 2,5 %

УКУПНО (1+2): 15.242 7.528 8.140 5.434 3.132 2.515 41.991 100,0 %
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ММФ процјењује да би БиХ могла имати крајем године пад БДП од -3%, 
а уз то раст незапослености и пад реалних доходака, а послије тога благ 
опоравак (види табелу).

Добро је да има неког оптимизма. Ипак, као велике непознанице и 
проблеми наше економске будућности остају нарочито:

-  наплата пореза, и уопште буџетски дефицит (та рупа у ЕУ износи 4,8% 
БДП, у нашем региону 5,5%),

-  степен неликвидности (опасан за мала предузећа), и
-  ризици вањског задуживања, нови вањски шокови (раст цијена 

нафте...), као и 
-  политичка и социјална нестабилност.

Табела 5: Стопе и прогнозе привредног раста за изабране земље у транзицији 
(у %, у односу на претходну годину)

година
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Земља
Албанија 6,2 5,5 -2,0 2,0 4,5 5,5 6,0
Јерменија 13,7 6,8 -1,9 2,5 4,5 5,7 6,2
Азербејџан 25,0 10,8 -0,9 5,2 6,9 7,6 7,2
Белорусија 11,9 10,0 -8,6 1,7 5,3 5,0 5,0
БиХ 5,9 5,5 -3,0 1,5 4,0 5,0 6,0
Бугарска 6,2 5,9 -3,1 -1,5 2,4 3,1 4,5
Хрватска 5,6 3,3 -1,5 1,0 3,2 3,9 3,2
Чешка 6,0 3,2 -2,1 1,1 3,3 4,0 3,7
Естонија 6,4 -3,3 -10,3 0,6 2,7 3,5 3,9
Грузија 12,3 2,1 -0,9 1,5 4,0 4,4 5,4
Мадјарска 1,1 0,5 -6,4 0,1 2,6 3,1 3,9
Казахстан 8,5 3,0 -1,9 2,4 5,5 6,6 6,7
Летонија 10,2 -2,0 -12,3 -3,4 2,8 3,2 3,5
Литванија 8,9 3,2 -10,6 -0,1 3,6 3,9 4,2
Македонија 5,9 5,0 -0,7 1,5 5,8 5,4 5,3
Пољска 6,6 5,4 -2,7 2,8 4,3 3,6 3,3
Румунија 4,9 7,1 -4,2 0,0 3,8 2,1 5,4
Русија 8,1 5,6 -4,0 1,1 3,5 4,5 4,8
Србија 7,5 5,4 -2,2 0,1 3,5 4,2 4,8
Словачка 10,4 6,4 -2,5 1,3 3,0 3,5 3,7
Словенија 6,8 3,5 -2,9 1,9 2,6 3,4 2,8
Украјина 7,6 2,1 -14,7 1,3 3,8 4,5 4,8

Извор: Business Monitor International Special Report: Emerging Europe: The Crises and the Recovery, 
April 2009., pg. 13.
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Пред нама је, сасвим сигурно, када је у питању запосленост и запошљавање 
велика неизвјесност. Поготово што привреда Србије очекује погоршање на 
тржишту рада у наредној години, али и земље ОЕЦД и ЕУ са којима послујемо. 
И оне очекују, у наредној години рекордну стопу незапослености, највећу 
од Другог свјетског рата на овамо.

САД данас имају стопу незапослености 9,5%, ЕУ 8,9%, неке земље ЕУ и до 
20% (нпр. Шпанија 18,1%), а прогнозна очекивања за посљедњи квартал 
2010. изгледају овако:

Треба рачунати да долази до постепеног економског опоравка свијета. 
Процјене Европске централне банке говоре да би пад БДП у еврозони (16-
торице) ове године могао бити између -3,8% и -4,4% , а већ сљедеће зауздан 
до +0,9%. Но, привредни раст неће ићи лако, потребан је опрез и даље, 
јер су могући изнанадни и неочекивани догађаји. У САД, на примјер, има 
знакова опоравка привреде, али банке још увијек пропадају. У овој години 
тамо је пропала 81 банка, преко 400 банака има проблем с осигурањем 
штедних депозита, иако је земља до сада уложила преко 500 млрд. долара 
за спашавање привреде. Ако не крене како треба предлаже се увођење 
глобалног пореза на финансијске трансакцијие (тзв. Тобинов порез). ММФ 
је кориговао своје раније прогнозе па најновија прогноза привредног раста 
ММФ (у %) изгледа овако:

Табела 6: Стопа незапослености
Земља % незапослености
Ирска 15,1
Њемачка 11,8
Француска 11,3
Италија 10,5
САД 10,1
Канада 9,8
В.Британија 9,8
Јапан 5,8
Шпанија 19,8
ОЕЦД 9,9

Извор: Независне новине, 18.9.2009.
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Незапосленост је иначе највећи макроекономски проблем и носи ризик 
просто зато што је за њега карактеристичан time-lage од 6 до 12 мјесеци. 
Дакле, и кад се стабилизују финансијска тржишта и привредне активности 
и крене привредни раст земље, ваља рачунати с растом незапослености 
бар једну годину.

Отуда се данас све више говори о потреби да се припреми посебан 
финансијски пакет за лијечење незапослености у периоду послије 
наступања видљивог опоравка привреде, јер тржиште рада наставља још 
да болује. Наиме, поуздан индикатор опоравка привреде и њеног изласка 
на трајекторију одрживог развоја је тек пад незапослености.15 

Генерално важи препорука угледних институција у свијету владама земаља-
чланицама свјетске заједнице да не повлаче стимулационе антирецесионе 
пакете све док се привредни раст добро „не укоријени”. 

Има аутора (нобеловац Фелпс) који сматрају да се ова данашња криза 
не може савладати без радикалног смањења потрошње а раста штедње 
и инвестиција или, прецизније, без модернизације и замјене технолошке 
основе производње и великих инвестиција у иновативна предузећа.

Табела 7: Привредни раст
година

2009. 2010.
Свијет/Земље
Свијет -1,1 3,1
Развијене економије -3,4 1,3
САД -2,7 1,5
Јапан -5,4 1,7
Еврозона -4,2 0,3
Њемачка -5,3 0,3
В.Британија -4,4 0,9
Француска -2,4 0,9
Средња и источна Европа -5,0 1,8
Русија -7,5 1,5
Економије у развоју 1,7 5,1
Кина 8,5 9,0
Индија 5,4 6,4
Латинска Америка -2,5 2,9
Средњи исток 2,0 4,2
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Могуће је да наш будући развој задржи у дужем року кретање у облику 
латиничног слова „V” или даблју („W”), тј. стално чупање и падање, али 
је прије могуће кретање по моделу тзв. „L” криве, што значи дуготрајно 
батргање по хоризонталној линији послије неопрезне сваљености у 
провалију ниског нивоа производње. То је ниво који је много нижи од реално 
могућег, дакле природног или потенцијалног нивоа нивоа производње 
(„рецесија раста”). У прилог овом закључку иде сама чињеница да имамо 
дуг транзициони ход, отежу се реформе (приватизација, реформа јавног 
сектора, пензиопна, рада...), маше се популизмом, гуши се економија од 
стране политике, што нас све више чини неспособним за озбиљну утакмицу 
и економски живот.

Већ смо догурали дотле да немамо шта продати, нити имамо добрих 
идеја за обнову, редизајнирање и реорганизовање властите производње. 
Нема, за те потребе, више ни јефтиног новца, ни код нас, нити у Европи и 
свијету. Важно је подвући и то да нема више класичне стабилности, нема 
нормалног стања како смо имали до ове рецесије. Послије рецесије могу 
се очекивати само јаче турбуленције, тј. хаотика, ризици и несигурност као 
ново нормално стање, привреде, фирми и тржишта.16 

Кретања у сектору незапослености која имамо, тј. стање незапослености 
које још увијек не експандира драматично (што никако не значи да неће), 
треба посматрати као посљедицу дјеловања стимулацијског пакета Владе 
РС и досадашњих напора Завода за запошљавање. Незапосленост би могла 
расти још више и брже ако дође до тањења пакета мјера Владе или се буде 
повећавао наш спољнотрговински дефицит. И један и други моменат имао 
би директнан утицај на даље смањење ионако ниске постојеће производње 
и резање постојећег нивоа запослености.

Стање незапослености у будућности у РС зависиће од тога колико 
ћемо садашњу кризу претворити у шансу за будући развој. Најгоре 
је незапосленост лијечити додатним фискалним захватањем из иначе 
сломљене привреде.

То је, нема сумње, сигуран и опробан пут за двоструко већу будућу 
незапосленост.
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4. БУДУЋНоСТ НЕЗАПоСЛЕНоСТИ И ГДЈЕ ЈЕ ИЗЛАЗ

Будућност нашег развоја, те стање незапослености у РС зависи од 
многобројних фактора: међународно пословање, однос према ЕУ и ње 
према Западном Балкану, активизам према факторима развоја, посебно 
према инфраструктури која данас омогућује кориштење тек 2/3 развојних 
потенцијала земље (па и то недовољно економично), ефикасније 
институције, бољи развојни механизми, боље управљање, равномјернија 
расподјела за повећање унутрашње потрошње, итд.

Економија РС мора слиједити нови модел развоја. О новом моделу развоја 
говоре данас и много јаче економије него што је економија РС, као нпр. ЕУ 
која држи 22% свјетске производње. Тај економски модел мора да води:

1.  производњи и одрживом успону привреде (опоравку),
2.  повећању броја радних мјеста,
3.  порасту имунитета привреде од нових криза, и
4. зеленој и уравнотеженој економици (усклађен приврени раст 

и финансијска стабилност, тј. усклађен реални и финансијски 
развој).17

Генерално, може се рећи да срце тог модела чини производња, тј. реални 
сектор, на принципима конкурентности, апсорпције рада и одрживог 
развоја. Стабилан и дугорочан развој подразумјева производњу и извоз, 
а не ослањање на потрошњу и увоз и живот без покрића, на кредит. Не 
смије бити потрошње без производње. Непокривена потрошња кошта. То се 
у РС могло једно вријеме одржавати само захваљујући робним кредитима 
иностранства, девизним дознакама запослених у иностранству, средствима 
из приватизације која су се сливала у потрошњу, банкарским кредитима 
привреди и становништву у функцији експанзије потрошње, благонаклоном 
односу власти према таквим економским токовима, а којима је свеједно 
ко плаћа фискус: да ли властита производња и извоз или увозна привреда, 
итд.

РС има све услове за развој продуктивног сектора привреде: кадрове, 
ресурсе, производну традицију, вјештине индустријског, аграрног, 
грађевинског, енергетичког, занатског и другог рада.
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Реални сектор је наша будућност, и то прије свега производња конкурентних 
роба, а не примарно услуге, управо зато што имамо ресурсе и произвођачку 
традицију. Није неважно да је то антиинфлаторан метод развоја, поготово 
кад се направи добар избор у производњи, којом се задовољавају тржишни 
захтјеви, како домаће, тако и извозне тражње.

Развој реалног сектора, узет заједно с инфраструктурним дјелатностима 
од којих се у принципу не може одвојити, је кардинални правац одбране 
постојећих и креације нових радних мјеста. При томе, скоро да је неважно 
гдје се реализује његов аутпут, на домаћем или страном тржишту, важно 
је да за њим постоји добра платежноспособна тражња. Производна сфера 
није битна само зато што даје материјална добра и производе, него и зато 
што се без ње не може замислити ефективна запосленост радне снаге. 
Она пружа радна мјеста, запосленост и дохотке становништва, потпомаже 
развој социјално-културног комплекса, а даље пуни буџете и доходну страну 
ванбуџетских фондова.

Реални сектор РС има многобројне проблеме који га ограничавају да 
пружи већи допринос рјешавању проблема незапослености. Економска 
ефикасност је пала до критичног нивоа, технолошка декаденција и заостајање 
мјери се деценијама заостатка, обим производње је критично мали, иако 
је опоравак видљив у неким индустријскиким гранама, унутрашња тражња 
за властитим произведеним добрима је одавно сведена на најмању мјеру, 
сировински сектори извозе (глиница, струја, дрво...), али они не смију бити 
темељ привреде, јер сировинска стратегија развоја је велика опасност за 
земљу и привреду. Економска конјуктура за прерађивачке индустријске 
гране и друге производње које углавном раде за домаће тржиште се стално 
погоршава, тако да динамизам унутрашњег тржишта још увијек високо 
зависи од резултата у производњи сировинских сектора. У посљедње вријеме 
ситуација се нешто мијења, поготово с бољим радом наших рафинерија.

Препород реалног сектора у РС претпоставља комплекс предуслова. Њих 
не може обезбједити само тржиште без одговарајуће улоге државе и њене 
економске политике. Исто тако, ни до повећања запослености се не долази 
преко ноћи. Нити једноставно. Ни рјешења нису у рукаву, да се брзо истресу 
на сто. Морамо бити свјесни и помирити се с тим да је за то потребан 
стрпљив, мукотрпан и болан пут постепеног напретка и стављања ствари на 
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своје мјесто. Ваља водити рачуна ко се може наћи на улици, у којим гранама 
су откази могући, у којим гранама и субрегијама се по сваку цијену морају 
зауставити трендови губитка радних мјеста, итд. Позитивни резултати у 
борби против незапослености никад и нигдје се нису догодили без активне 
политике владе и њених подстицаја.

Да ми имамо добру производну базу, која још увијек даје приносе и одолијева 
кризи, показују подаци ентитетских завода за статистику да је индустријска 
производња у РС август 09. - август 08. повећана за 11,8% (за ФБиХ -10%) и 
то захваљујући прије свега прерађивачкој индустрији, поготово у условима 
пада производње енергетике од 13,8% и рударства 22,4%. Производња 
у прерађивачкој индустрији Српске је порасла у посматраном периоду 
за 43,7%, а томе су највећи допринос дали нафтни сектор (повећање за 
преко 70 пута чинећи га „локомотивом нашег раста”), хемијска индустрија 
(239,1%), производња медицинских, прецизних и оптичких инструмената 
(187,7%), саобраћајних средстава (153%), текстила 52,3%, итд. Произвођачи 
намјештаја, металопрерада, производња електричних апарата и машина, 
комуникационе опреме и сл. су дијелови прерађивачке индустрије који 
бељеже не мали пад (40-70%).

Од јануара до августа текуће године укупна производња у РС, за разлику 
од пада привредне активности у ФБиХ (-10,5%) је порасла за 16,7%. Радује 
да је и агроиндустријски сектор, који има хроничне проблеме, имао у овом 
периоду раст производње од 1,5% и, једини уз нафтни сектор, раст извоза 
од 5% (вриједност преко 90 милиона КМ).18

За експанзију реалног сектора од великог значаја су ови моменти:

4.1. ПоДСТИЦАњЕ ПРЕДУЗЕТНИШТвА И БРжЕ РЈЕШАвАњЕ ТЕКУЋИХ 
ПРоБЛЕМА У ПРоИЗвоДњИ

Сматра се да постоји каква-таква тржишна привреда ако бар 40% БДП 
даје мали бизнис. Данас је 99% европског бизниса сконцентрисано у МСП 
(обично до 250 запослених), а 90% тих предузећа обављају микробизнис 
који се дефинише запосленошћу до 10 радника. Европска унија има данас 
40 МСП на 1000 становника, а највише Чешка и то 86 на 1000. Република 
Српска има 26, а ФБиХ 31 такво предузеће на хиљаду становника.
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Штошта смета нашем малом бизнису, тј. предузетништву: дефицит 
финансија, нееластичан порески систем, проблем добијања локација 
и опреме, мала знања на старт-ап фази, бирократизам, лоша пословна 
средина, и сл.

Немамо потребну окретност и предузетничку склоност. САД се труде да 
подигну ниво предузетништва који ће захватити 8% становништва, док се у 
РС мало на томе ради. Предузетничке амбиције доводи у питање генерално 
то што је рад у принципу преплаћен, иако су плате ниске, тј. плате су још 
увијек знатно изнад граничне продуктивности. Дакле, и то што примамо 
није зарађено. Дјелује и феномен тзв. резервне наднице, чије присуство 
онемогућава предузетништво па и само трагање за радом. Солидарност 
инсајдера у односу на аутсајдере код нас није од јуче. Невољна незапосленост 
или незапосленост чекања је такође јако присутна. Расподјела послова међу 
запосленим, док на капији други чекају, апсорбује расположиви доходак 
фирми и за друге, тј. аутсајдере, који чекају на капији фирми за посао, нема 
мјеста. 

Већ смо нагласили да БиХ има све услове за ефиикасну и диверзификовану 
производњу. Исланд, на примјер земља близу сјеверног пола 80% хране 
обезбјеђује сама, а ми смо толико увозно зависи у погледу хране.19 
Пољопривреда, енергетика, грађевинарство, инфраструктура,20 туризам, 
и неки сегменти прерађивачке индустрије (дрвна, кожна и др.), highway 
коридори (брзи пренос података) скоро да представљају идеални пакет 
будуће економски ефикасне и ефективне стратегије развоја. Вријеме треба 
да одговори може ли БиХ израсти у „балканског тигра”(имали смо раније 
неке азијске мале тигрове, ирског-келтског тигра, балтичке тигрове и сл.) 
на досадашњој доктрини и пракси у понашању... Проблем је што су се у 
БиХ многи проблеми нагомилали, и бх. друштво никако да изађе из кризе, 
нити криза из друштва. Деценијама упропаштаваној привреди треба бар 
дупло више времена да се стабилизује и опорави. Отуда посебна важност 
стратешких партнера у стратегијским секторима привреде, концесија у 
изградњи инфраструктуре, а не кредита увијек, СДИ, регионалног тржишта 
због нижих трошкова, боље информисаности пословних субјеката, и сл. 
Регионално тржиште Југоисточне Европе са 55 милиона људи је у сваком 
погледу боље него домаће од 4 милиона људи и права је шанса за успјех 
фирми и предузетника.
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Диверзификација економске основе посебно је битна ако се она транспонује 
и на размјештај МСП у простору, тј. у јединицама локалне самоуправе.

Велики је проблем и у домаћем предузећу. Оно дријема, са израженим 
слабостима у конструкционо-технолошком, економском и финансијском 
домену и у домену пословног управљања. Самодовољно је и самоувјерено 
у својој неспособности да се одвоји од прошлости, напусти превазиђени 
систем бизниса, али и неспособно да гради будућност. Мало је стваралачке 
и емоционалне енегргије и у фирмама, као и у друштву. 

Умрежавање предузећа и развој производних кластера природни је и 
опробани пут јачања производње. Кластери су битни и из разлога што су 
они претпоставка стварања јаких брендова, тј. властитих робних марки без 
којих се не може замислити успјех у борби с конкуренцијом на тржишту 
преплављеном страном робом. Но, домаће фирме прво гледају да зараде 
па онда да инвестирају, а пословна стварност је таква да прво морате 
инвестирати и онда чекати поврат и зараду.

И још један проблем је важан за покретање производње. То је однос према 
фирмама које имају проблеме у пословању. Наиме, велики дио привреде 
је оптерећен губицима и неизмиреним обавезама према друштву и 
фондовима. Милијарде губитака пријете капиталу фирми, а споро се 
покрећу поступци стечаја (реорганизације) фирми. На домаћим судовима 
се годинама воде стечајни поступци, а Џенерал моторс је ушао у стечај и за 
45 дана изашао из њега и кренуо у развој.

Одржавање такве праксе не иде у прилог привреде и рјешавања 
незапослености.

4.2. ШТЕДњА У ФУНКЦИЈИ ПРИвАТНИХ ИНвЕСТИЦИЈА 

Бх. друштво одавно носи све карактеристике потрошачког друштва. 
Сви дијелови друштва, оно што зараде брзо потроше. На позајмицама 
живе и домаћинства и предузећа и држава. У таквим околностима, 
стварање радних мјеста је чиста илузија. Извјесни резултати који су на 
том плану постизани резултат су огромних државних напора и јавних 
издатака (задужења). Данас је пријеко потребна штедња свих субјеката у 
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макросистему да би се осигурало учешће инвестиција у БДП од 35%, као 
основе високих стопа раста (10% и више) неопходних за елиминисање 
велике незапослености.

Друштво мора да троши мање да би се више инвестирало.21 Гдје? Свугдје 
тамо гдје дају нове робе за експортна тржишта, нова радна мјеста, али и 
фискалне приходе за државу. Инвестиције у проширење и реконструкцију 
капацитета јесу важне али су важније гринфелд инвестиције, с обзиром да 
смо добро и превише закорачили у деиндустријализацију и технолошку 
декаденцију земље и привреде.

Треба рећи да инвестиције које значе будући живот и развој не смију бити 
у кризи. А, оне су пријеко потребне за рјешавање растуће незапослености. 
Без већих пакета инвестиција није могуће рјешавати незапосленост 
као суштину економске и финансијске кризе данас и постоји опасност 
од социјалне депресије и отписа младог контингента становништва као 
„изгубљене генерације” због тога што су им шансе да брзо дођу до добрих 
и одрживих радних мјеста веома скромне.

У овом тренутку важне су јавне инвестиције, о којима брине држава, јер је 
криза, али на дуг рок гледано, право значење за повећање запослености 
имају предузетници и иноватори и њихови инвестициони мотиви.

До средстава за инвестиције, уз концесије и страна улагања, штедњу 
привреде и домаћинстава, може се доћи смањењем јавне потрошње 
(испод 40% БДП), тј. реформом јавног сектора, прије свега пензионом, 
здравственом, образовном и административном реформом.

За креирање штедње за потребе инвестиција посебан значај има подизања 
продуктивности рада. Словеначки радник јесте данас нешто скупљи од 
нашег радника, али је због веће продуктивности двоструко јефтинији од 
нашег радника (од хрватског за 40%).

Додатни потенцијал за привредни раст РС је у реализацији извозног 
капацитета, СДИ, научноистраживачком раду и иновацијама и у повећању 
запослености.
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Због лоше структуре извоза („сировински извоз”), дефицита знања за 
производњу додате вриједности и уопште примитивног нивоа наше 
привреде, слабо пролазимо на свјетском тржишту. Према неким 
рачуницама, килограм домаће робе извезене вани вриједи 0,60 КМ, а 
килограм увезене стране робе, због њене технолошке интензивности, 
1,23 КМ.22

4.3. ПРИМАТ ПРИвАТНоГ И РЕФоРМИСАњЕ ЈАвНоГ СЕКТоРА

Кад се говори о реалном сектору, у контексту повећања запослености, 
није довољно тек нагласити потребу снажнијег раста производње, с 
обзиром на постојање потребних ресурса за њу, њено антиинфлаторно 
значење, домаћу тражњу и сл. Или, за то што постоји техничка граница 
између размјењивих и неразмењивих добара (услуге), што значи граница 
испод које производња у нас не смије да пада. Поред тога, врло је важно 
направити још јачи заокрет према приватном, тј. тржишном сектору, без 
кога се не може замислити модерна привреда и њена европска будућност. 
То упућује на нужност скраћења привредног јавног сектора па и реформу 
и преструктурирање цјелокупног јавног сектора (посебно ПИО, буџетских 
субвенција привреди), који је још увијек гломазан, прескуп и одражава 
велику неравноправност запослених у тржишном и јавном сектору. У 
јавном сектору рад је сигурнији, често субвенционисан и без ризика је, јер 
кад је држава послодавац онда су финансијери глупости, нерационалности 
и свакојаких промашаја нико други до порески обвезници. Велико учешће 
јавног сектора у БДП само је доказ колико су партије за њега везане и 
колико без њега не могу. Привреда се не смије превише подржављавати, 
напротив држава се мора довести на потребни ниво маркетизације. За 
опстанак и останак домаће привреде она се мора брже прилагођавати 
тенденцијама у савременом свијету.
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БиХ има највеће учешће јавне потрошње у БДП у регији (види табелу).23

Табела 8: Висина плата у БиХ у односу на просјек ентитета
Привредна грана ФБиХ 100 % РС 100 %
Аграр и шумарство 97 % 88 %
Рударство 81 % 79 %
Прерађивачка индустрија 77 % 72 %
Електрична енергија, гас 135 % 130 %
Грађевинарство 67 % 81 %
Трговина 73 % 62 %
Транспорт 131 % 131 %
Финансије и телекоми 205 % 205 %
Јавна управа 137 % 136 %
Образовање 100 % 92 %
Здравствена и социјална заштита 120 % 107 %

Табела 9: Ниво јавне потрошње у БДП (%)
Земља 2006. 2007. 2008.
Црна Гора 46,7 45,4 44,4
БиХ 47,4 47,4 47,9
Словенија 43,2 42,8 42,6
Србија 43,8 42,4 40,5
Бугарска 38,8 40,7 39,5
Хрватска 39,2 40,3 39,4
Македонија 33,5 33,8 34,2
Румунија 31,0 31,4 32,7
Албанија 25,8 25,7 27,4

Графикон 4 - Висина плата по гранама у односу на просјек РС
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Да се мора приступити смањењу јавне потрошње с једне стране, а с друге 
стране преструктурирању јавног сектора говоре огромни губици које 
генерише јавни сектор привреде данас. Сем Електропривреде и Телекома 
сва јавна предузећа у РС су с великим губицима.

Поновно покретање приватизације, боље управљање државним 
предузећима, елиминисање скривених субвенција, мјере за повећање 
продуктивности рада јесу путеви подизања ефикасности јавног сектора у 
привреди.

Превелика је и запосленост у администрацији.

Само у државној администрацији ФБиХ ради 13.827 чиновника, у РС три 
пут мање 3.700. У ФБиХ из буџета, опет, прима плату 75.000, у РС 33.000, а 
буџета БиХ 22.000 људи.20 Додају ли се администрације локалне самоуправе, 
јавних предузећа на свим нивоима, итд. добила би се права слика о овој рак 
рани нашег друштвено-економског развоја. Рачуна се да у БиХ 70% буџета 
гута администрација, која се стално се шири док се у региону смањује, и да 
је на свим нивоима власти сувишно бар 30% запослених.25

Излаз може бити у томе да се радна снага пресели из администрације на 
обављање одређених услуга за државу, а које би држава наплаћивала. Није 
то нимало лако, али је једини пут и у томе Завод за запошљавање мора 
наћи своје мјесто, интерес и улогу. Савремена држава приватизује тунеле 
(продаја тунела Канала Ла Манш), ланце кладионица, студентске кредитне 
компаније, мостове, итд. а све у функцији одрживих јавних финансија.

4.4. РЕФоРМА оБРАЗовАњА И ТРжИШТЕ РАДА

Ригидно, нееластично тржиште рада, са незапосленошћу, уз трговински 
дебаланс и технолошку декаденцију, највећа је пријетња нашој економији 
и развоју. Поодавно тржиште рада на овим просторима је деформисано и 
не врши своју функцију која се састоји у обезбјеђењу одговарајуће понуде 
и тражње рада, цијене рада и конкуренције и на њиховима основама 
одговарајућег валоризовања рада као друштвене вриједности. Долази ли 
се лако до диплома? Долази. Плаћа ли се нерад? Плаћа и нерад. Колико 
има образовања као инвестиције, а колико као потрошње? Пуно више као 
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потрошње. Колика је мобилност рада? Ниска. Отвореност тржишта рада је, 
такође, ниска.

Послодавци не могу да нађу на тржишту рада што најчешће траже: људе 
са више вјештина и знања, људе спремне да раде више послова. Стално 
се може прочитати: траже се квалификовани радници: тесари, зидари, 
керамичари, молери.., без обзира на рецесију. Дакле проблем је и у 
школству. До сада је потражња расла за кадровима у државној управи, 
фармацији и биотехнологији, заштитарским услугама, банкарству, здравству, 
кадровима комерцијалистима, продавцима, пословним секретарицама, 
информатичарима програмерима, књиговођама и рачуновођама, итд.

Проблем је и у непостојању Националног система класификације занимања 
и његове усаглашености са Међународном стандардном класификацијом 
занимања.

Колико образовни систем али и тржиште рада, које посредује у 
запошљавању, између заинтересованих страна, гарантују да ће стално 
прави долазити на права мјеста? И то је једно од питања које се упућује 
школству, али и Заводу за запошљавање.

Знамо ли који ће будући кадрови (профили) бити тражени на домаћем 
тржишту рада послије кризе? Али, не од “чибука”, него на бази истраживања, 
на бази укрштања политике развоја, регионалних и локалних планова 
развоја, ресурса и интереса привреде. Та би истраживања и прогнозе 
требали заједнички да подупру: Завод за запошљавање, факултети, 
министарства, Завод за планирање, коморе, удружења послодаваца, итд.... 
Многи тврде да се и данас школују стотине профила (од неких 300) ђака и 
студената који никоме не требају. Имамо ли ми паметнијег посла? 

Може се поставити и питање: да ли се у земљи са 30% незапослености 
уопште може тврдити да се озбиљно брине о креирању радних мјеста и 
запошљавању?

Можда би проценат незапослености био мањи да престанемо бринути 
овако како бринемо и препустимо ствари тржишном аутоматизму? Кажем,  
можда. 
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Усљед спорног система друштвених вриједности (живот без рада, полтронство, 
привилегије, корупција и сл.) нагрижена је нација и њен идентитет. А тамо 
гдје је нација (друштво) обољела нема доброг бизниса, нема радних мјеста, 
нема конкурентности. За свјетску утакмицу су најодговорније институције, а 
то значи и школа и фирма и држава, итд.

Када је ријеч о школству, потребно је дубоко реструктурирање цијелог 
система школства. У први план треба да дође студирање, на примјер 
фундаменталних наука, математике и инжињерства.26 Индија и Кина то 
знају и тако раде. Америка бдије над свијетом и дрхти од тога да не изникне 
који туђи истраживачки центар, јер се тек тада губи доминација и атрибути 
велике силе. Наиме, док се сели производња у свијет то није страшно, јер 
ће стизати профити, а потом, даваће се зајмови уз камате, расти домаће 
некретнине. Контрола над свим тим процесима постоји док год научно-
истраживачки рад и инвестиционо-развојна команда као „срце система” 
остаје у земљи.

Зато је битно образовање, поготово за рад у својој средини, у свом културном 
кругу, који је пријатнији, угоднији, с мање неизвјесности и стреса.

Али, и да би се људи брже и продуктивније запошљавали. 

4.5. ФИСКАЛНо РАСТЕРЕЋЕњЕ ПРИвРЕДЕ

Наша привреда је јако фискално оптерећена и отуда није чудо што се у 
њој споро стварају радна мјеста, односно брзо губе и она постојећа. То 
је основни разлог што људи нерадо иду ка производњи него се радије 
усмјеравају према услугама, спорту, разним забавама или пак ка урбаној 
а не руралној економији, итд. Буџетски дефицит (регионални просјек 5,5% 
БДП) и пад јавних прихода за прво полугође ове године у БиХ од 12% важан 
су показатељ, уз пад БДП и незапослености, постојања кризе у нас.

Фискални систем и на њему изграђена јавна потрошња од близу 50% БДП је 
сигурно много крив за лажни, обмањујући систем вриједности који влада у 
нашем друштву. Само доприноси на плате у ФБиХ износе 41,5%, у РС 38,6%, 
а у ЦГ 30%, Србији 35,8%, Хрватској, 37,2%.27
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Све док се у овом домену ствари битније не промјене нећемо имати 
респектабилну, модерну и иновативну производњу и европске стандарде 
запослености и незапослености. Економија је та која предводи друштво у 21 
вијек и о томе треба водити рачуна. Познато је обраћање Денг Хсијаопинга 
кинеској елити 1989. године (парафразирамо): „имате двоја врата на која 
можете изаћи, она на којима пише „политика” воде вас натраг у културну 
револуцију, а она на којима пише „економија” она вас воде у будућност, у 21. 
вијек, па изволите...” А колико смо ми у неком прошлом времену говоре ови 
подаци. Ирска на примјер има 20 пута већи per capita доходак од БиХ, али и 
за који проценат ниже фискално оптерећење. Њемачка има приближно исто 
фискално оптерећење као и БиХ иако има скоро 15 пута већи БДП по глави 
становника. Податке скоро да и не треба коментарисати, све говоре...

И директни и индиректни порези и читав фискус мора бити подвргнут 
озбиљној ревизији. Много је у њему рупа, дефицита и нелогичности. Чак и 
закон о порезу на добит РС би требало преиспитати, иако је он познат по 
најнижој стопи опорезивања добити (10%), но није довољно развијен из угла 
олакшица и ефективне пореске стопе коју нуди.

4.6. БАНКАРСТво МоРА ПРАТИТИ ПРИвРЕДУ

Добро кредитирање, тј. стављање привреди повољних кредита на 
располагање је важан услов одржања њене репродуктивне функције у 
датим условима.

То се данас не чини. Каматне стопе су изузетно високе, сем оних повезаних 
с кредитним линијама Инвестиционо-развојне банке (просјечно 5,4%, 
уз додатне бенефиције извозницима и неразвијеним општинама). Уз то, 
каматне стопе комерцијалних банака не показују никакве наговјештаје 
пада (просјечна ефективна каматна стопа 10,1%), а што је још горе, банке не 
показују потребни интерес за кредитирање привреде.

Стопа кредитирања привреде од стране банака са некадашњих 27% пала 
је у јулу мјесецу у БиХ на свега 4% и поред велике натопљености банака 
новцем (1,6 млрд. КМ изнад средстава обавезне резерве). Недостаје 
слободније инвестирање банака, слободнија кредитна активност банака 
према грађанима и привреди, док на другој страни укупни депозити (крајем 
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јула 12,07 млрд. КМ) и депозити грађана (крајем јула износили су 5,32 млрд. 
КМ) су стално расли од почетка текуће године. Требало би да их депозити 
грађана, приватних предузећа, јавних предузећа, Владе, општина и читавог 
јавног сектора више обавезују на то и да сходно томе снажније прате 
привреду. Додуше, не треба за све кривити банке, јер оне морају да воде 
рачуна не само о клијентима, већ и о својој тржишној логици. Неке иностране 
банке у РС ограничиле су пласмане привреди на свега милион евра, неке 
компликују процедуре више него што треба, итд. а то не иде у прилог 
експандивном расту реалног сектора привреде, поготово производње. На 
другој страни, од великог значаја за наставак кредитне активности банака (уз 
нове изворе штедње и депозите) и просперитет наше привредне активности 
и реалног сектора, а то значи и за рјешавање проблема незапослености, су 
три чињенице: аражман ММФ у БиХ вриједан 1,3 млрд. евра за покривање 
буџетских дефицита створених усљед пада јавних прихода (-16%), бечки 
договор шест банака мајки да задрже ниво капитализације од 31.12.08, те 
договор банкара о релаксацији прописа приликом одобравања кредита 
грађанима погођеним кризом, потреби уједначавања опорезивања 
комерцијалних банака на цијелом територију БиХ, и сл. Добро је да се 
Западни Балкан и даље држи у фокусу најважнијих европских чинилаца.

Постоје тврдње да је банкарство из разлога властите стабилизације сектора 
морало једно вријеме снизити кредитну активност (тврде свега -1% у првој 
половини 2009.), а да у будуће до тога не би требало долазити. Однос 
кредита за привреду и за становништво је приближно 50:50%, с тим да 
се кредитирање становништва 70% односи за финансирање потрошних 
добара, 25% на стамбено збрињавање грађана, а свега око 4% кредита је 
намјењено малим занатима, бизнису и пољопривреди.

Смањење кредитне активности банака још је болније кад се има у виду слом 
микрокредитног финансијског сектора у РС. Он је у првом полугодишту ове 
године остварио губитак од око 1,8 милиона КМ (у истом периоду прошле 
године имао добит од 4,9 милиона КМ) и поред високих ефективних 
каматних стопа од 22,1%.28

Треба рећи да је на банкарству сада огромна улога за будућност наше 
економије. А шта су банке спремне и колико су спремне показаће се већ оног 
тренутка кад буду оптирале које ће фирме дужнике хтјети преузети, којим 
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ризичним фирмама, којима су својевремено одобриле данас ненаплативе 
кредите, ће хтјети помоћи као кризни менаџер, а којим не. Коју фирму ће 
спашавати, а коју не, важно је питање укупног хода по оној хоризонталној 
линији нашег модела „L”, или по дну (којим бољим случајем) модела „U”.

Тржиште капитала у РС (-59,68% у односу на исти период прошле године) 
и у БиХ, с друге стране посматрано, доживјело је огроман пад и његов 
опоравак, ма колико битан за овдашњу привредну активност и „лако” 
финансирање привреде, а он је од стратешког значаја, неће бити ни брз, 
ни лак. Крајем августа ове године берзански индекс РС (БИРС), који прати 
кретање цијена акција 30 најликвиднијих акционарских друштава у РС 
достигао је своју стартну „коту 1000”, али је још увијек свега 80% рекордног 
нивоа из априла 2007. године. Критично низак промет на бањолучкој 
берзи (има 800 хиљада акционара и преко 600 предузећа уврштених на 
берзу) поготово у трговању акцијама предузећа, и поред раста трговања 
државним обвезницама издатим по основу старе девизне штедње, обавеза 
према добављачима и измирења ратне штете, указује на потребу за хитним 
и одговорним дјеловањем државе и других субјеката на стварању услова 
и институционалних претпоставки (прије свега корпоративног управљања 
у фирмама) за размах тржишта капитала у РС. Од нарочитог је значаја за 
развој тржишта капитала регионално повезивање тржишта капитала 
седам земаља у оквиру пројекта „Х-net”. Повезују се атинска, бањалучка, 
београдска, скопљанска, кипарска, египатска и јорданска берза. 

4.7. СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНвЕСТИЦИЈЕ (СДИ)

За реални сектор и повећање броја радних мјеста од нарочите важности 
су стране директне инвестиције (СДИ). Тај инвестициони пакет често значи 
модерну производњу, извозна тржишта, фискалне ефекте, радна мјеста, 
валоризовање домаћих ресурса, платнобилансе учинке, итд.

Стране директне инвестиције имале су у свијету рекорд 2007. године од 
1,9 билиона долара, да би под ударом глобалне кризе пале у 2008. за 14% 
на ниво од 1,69 билиона долара. Значајно је истаћи да је 13% од укупних 
глобалних СДИ транснационалних корпорација отишло у пољопривреду. 
У југоисточној Европи у 2008. години лидер по СДИ била је Хрватска (4,38 
млрд. УСД), затим Србија (2,9), БиХ (1 млрд. долара), Албанија и Црна Гора 
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око 950 мил. долара и Македонија 598 мил. долара.29 Проблем је у томе што 
је, с напредовањем свјетске економске кризе, БиХ и читав регион престала 
бити привлачна за стране инвеститоре. Од почетка године до јуна ове године 
СДИ у БиХ су драстично потонуле, на ниво од свега 257 милиона евра, што 
је дупло мање него у кореспондентном периоду прошле године. За исти 
период посматрано и Хрватска има мање инвестиције за 63%, Србија 48%, 
Македонија, сви сем Црне горе која је забиљежила +5% раста СДИ.30 До сада 
је у БиХ, у посљедњих петнаест година уложено укупно СДИ од 5,5 млрд. еура 
(највише из Аустрије, Србије, Хрватске, Словеније, Швајцарске, Њемачке...) 
и то: 33% у производњу, а затим слиједе банкарство, телекомуникације, 
трговина. Из Србије у РС највише је уложено у „Телеком Српске” 646 милиона 
евра, „Хемофарм” Бања Лука 17,1 милион евра, „Галамес” 9,7 милиона евра, 
док су фирме из РС у Србији купиле Фабрику трикотаже из Смедеревске 
Паланке, Предузеће за путеве ЗГОП Нови Сад и „Комграп”.31 

Много је фактора који декуражирају стране инвеститоре, почев од политичке 
нестабилности до многобројних других ризика. Скоро је објављен и податак 
да је у БиХ међународна заједница уложила 14 млрд. долара од 1995. на 
овамо, што је по глави становника више него што је уложено у Јапан или 
Њемачку након Другог свјетског рата, али без већих резултата по привреду, 
запосленост, стандард, итд.32

Ако банкарство крене снажније подржавати привреду и ако политички 
фактор погура јавне инвестиције то ће бити добар индикатор за стране 
улагаче да се нешто мијења на боље па ће и запошљавање од тога да има 
више користи.

4.8. КоНКУРЕНТНоСТ И УСЛовИ ЗА БИЗНИС

Најбољи начин рјешавања незапослености на дуг рок јесте стварање 
повољног окружења за пословање и економске политике наклоњене 
бизнису и приватним инвеститорима. Ријеч је о активностима и политикама 
које подижу ниво конкурентности националне привреде.

Ако привреда није конкурентна, зна се, и не пружа потребне услове за 
размах бизниса она се полако урушава, постепено се губе профити, радна 
мјеста и докрајчује је застарјелост. За то је проблем конкурентности јако 
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важан. Многе институције у свијету баве се проблемом услова за бизнис и 
конкурентношћу, са одговарајућим међународним компарацијама. Мисли 
се прије свега на Свјетску банку и њен „Извјештај о лакоћи пословања” („Do-
ing business”), те извјештаје Свјетског економског форума из Давоса (WEF) и 
Института за менаџмент из Лозане.

Предочени преглед говори да се БиХ нашла од 133 земље на 109. мјесту 
по конкурентности за 2009/10 годину, са 3,5 бодова од могућих седам. 
Погоршањем из године у годину Босна и Херцеговина се нашла међу 25 
најнеконкурентнијих земаља у свијету. Сем кад је у питању макроекономска 
стабилност, заштита здравља и основно образовање по свим другим 
елементима анализе БиХ је прилјепљена за дно свијета. Неопростиво је то, 
а нарочито када се ради о иновацијама, инфраструктури, култивисаности 
бизниса, ефикасности финансијског и робног тржишта, итд. Може се 
приговарати Извјештају и овако и онако, али чињеница је да БиХ  у том погледу 
карактерише неефикасност, тромост, изгубљеност у разним дефицитима, да 
се споро прилагођава, споро користи регионалне предности и споразуме, 
знање, и сл. Нема одговарајућих стратегија развоја и конкурентности 
бизниса, нити интереса за крупне економске проблеме друштва, поготово, 

Табела 10: Глобални индекс конкурентности (Global Competitiveness Index-GCI)
Ранг Поени (1-7)

GCI 2009–2010 (од 133 земље) 109 3,5
GCI 2008–2009 (од 134 земље) 107 3,6
GCI 2007–2008 (од 131 земље) 106 3,6
Базични фактори 100 3,7

1. Институције 128 2,9
2. Инфраструктура 128 2,2
3. Макроекономска стабилност 69 4,6
4. Здравље и основно образовање 75 5,3

Носиоци ефикасности 100 3,5
5. Високо образовање и обука 86 3,7
6. Ефикасност робног тржишта 125 3,4
7. Ефикасност тржишта рада 94 4,1
8. Усавршеност финансијског тржишта 10 3,7
9. Технолошка спремност  95 3,0
10. Величина тржишта 90 3,2

Иновације и фактор памети 127 2,8
11. Култивираност бизниса 117 3,3
12. Иновације 131 2,3



44

проф. др Бранко Ђерић

на дуг рок. У новом добу, међутим, биће јак само онај ко је супериоран у 
идејама, програмима и моделима. 

Најпроблематичније факторе за бизнис у БиХ, Свјетски економски форум 
види у државној и политичкој нестабилности, али и низу других елемената 
које приказује доња слика.

Извјештај о „лакоћи пословања”, тј. условима за бизнис Свјетске банке за 
2010. годину (183 скениране земље) рангира земље региона овако:

Табела 11: Рејтинг “лакоће пословања”
Држава Ранг 2010. Ранг 2009.
Македонија 32 69
Словенија 53 58
Србија 88 90
Црна Гора 71 77
Косово-Србија 113 107
Хрватска 103 110
БиХ 116 119

Графикон 5 - Најпроблематичнији фактори за бизнис

Инфлација
Здравствена заштита
Етика рада
Регулација тржишта рада
Приступ финансијама
Инфраструктура
Образованост радне снаге
Крађа и криминал
Пореска регулација
Корупција
Висина пореза
Бирократизам у управи
Политичка нестабилности
Државна нестабилност 

0,3 %
1,0 %
1,1 %

1,7 %
2,8 %
3,0 %
3,2 %
3,6 %

7,2 %
10,6 %

11,4 %
12,5 %

16,4 %
25,1 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %
Проценти утицаја
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По појединим елементима Босна и Херцеговина је рангирана како 
слиједи:

Табела 12: Рејтинг БиХ по изабраним елементима услова бизниса
Елементи услова бисниса Ранг 2010. Ранг 2009. Промјена

      ЗБИРНо: 116 119 +3
Оснивање бизниса 160 162 +2
Добијање дозвола 136 137 +1
Запошљавање радника 111 109 -2
Регистрација својине 139 149 +10
Добијање кредита 61 59 -2
Заштита инвеститора 93 88 -5
Порези 128 155 +27
Пословање с иностранством 63 58 -5
Извршење уговора 124 124 0
Затварање бизниса (фирме) 63 63 0

Из табеле се види да је БиХ у току задње године учинила извјесне 
позитивне кораке за бизнис што јој је омогућило напредак за три мјеста, 
са 119. мјеста на 116. мјесто међу 183 рангиране земље. Највише доброг за 
бизнис је у посљедње вријеме урађено у области пореза, оснивању фирми 
и регистрације својине, а спорост прилагођавања свијету се највише види 
код вањскотрговинских баријера, заштити инвеститора, запошљавању, 
условима кредитирања, итд. Па, ипак још моного штошта се мора урадити 
да би бизнису, а то значи и запошљавању, у БиХ и РС ишло боље. Довољно 
је казати да су трошкови оснивања бизниса изнад регионалног просјека, да 
треба 12 процедура и 60 дана за старт бизниса, за регистрацију власништва 
84 дана и покуцати на седам врата (регионални европски просјек 59,7 и 5,7 
врата-корака), годину и по дана за судску наплату потраживања, итд.
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5. ПоЛожАЈ И НовА УЛоГА ЗАвоДА ЗА ЗАПоШљАвАњЕ РС

Завод за запошљавање РС, реализујући програм мјера и план подстицања 
запошљавања, на разне начине утиче на брже запошљавање и бржи 
повратак незапослених међу радно активне.

Ту су познате сљедеће мјере:
-  подршка из буџета, суфинансирање плата;
-  суфинансирање запошљавања и образовања за познатог послодавца;
-  образовање за потребе тржишта;
-  запошљавање на јавним радовима у сарадњи с јединицама локалне 

самоуправе;
-  тренинзи, помоћ у запошљавању и самозапошљавању, повезивање 

понуде и тражње за радом посредовањем завода, савјетодавна 
улога завода, итд.

Улога Завода за запошљавање РС се сада још више актуелизује с обзиром да 
би незапосленост могла још дуго остати висока, што због пада потрошње која 
додатно генерише кризу, што због структурних обиљежја незапослености 
у РС и природе незапослености да има time lage у односу на опоравак 
производње. Али и због велике хроничне незапослености у БиХ и РС.

Више пута смо нагласили да је незапосленост у РС јако висока, али је 
добро што се од почетка године није знатније повећала (око 1%). То је, 
свакако, заслуга Завода за запошљавање и мјера које су до сада предузете. 
Забрињава, међутим, то што међу онима који су незапослени има доста 
омладине испод 30 година, људи с вишим и високим образовањем, и 
што пријете масовна отпуштања и „црне прогнозе” у неким привредним 
гранама и подручјима.

Завод би морао институционално да комплексније покрива тржиште 
рада, тј. комплексније врши регулисање тражње и понуде радне снаге. Он 
се сада бави само незапосленошћу и из његовог видокруга испадају многи 
проблеми, нпр. нефективне запослености који га у даљем онемогућују 
да врши и ону функцију (брига о незапослености) коју сада обавља. 
Прецизније Завод је данас више евидентичар незапослености, поготово 
евидентичар накнада за незапослене него било шта друго.
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Чак, и то се ради на стари начин. Многи токови запошљавања иду 
мимо Завода, тако да је он све мање и сам посредник у запошљавању. 
Као да Завод ради више ефикасно, мање ефективно, а требало би и 
ефикасно и ефективно.33 Оно што је овдје важно истаћи то је да Завод за 
запошљавање не смије излазити из оквира своје законске обавезе, а то је 
да посредује у запошљавању људи. Није његово да ради многе послове 
које треба да ради нпр. Министрство рада и социјалне заштите или неко 
други у систему. Брига за незапослене јесте и брига о стварању радних 
мјеста и истовремено брига о искориштености постојећег рада на радним 
мјестима. Неке од ових улога данас Завод за запошљавање не врши па 
и не прати колико кошта радно мјесто и колико ресурса (инвестиција) 
треба за рјешавање незапослености одређеним ритмом и динамиком.

Кад се говори о запошљавању, не смије се заборавити ни различитост 
разних категорија радне снаге, односно потреба да се узму у обзир све 
њене специфичности и сензибилитет. То важи посебно за тзв. креативну 
класу (homo creativus). То је она класа која производи економске 
вриједности у процесу стваралаштва, стваралачке дјелатности. Ту спадају 
информатичари, многи представници интелектуалног рада, аналитичари, 
лица слободних професија, технички специјалисти, итд. Дипломирани 
студенти наших универзитета јесу такође незаобилазни елемент „друштва 
знања” и „економије знања”, јер носе у себи нова знања, технички прогрес. 
У развијеним земљама 1/3 радне снаге данас односи се на креативце.

Завод за запошљавање мора имати у виду да је брига о њиховом 
запошљавању специфична, јер је то тржиште рада специфично:

- овдје не постоје дугорочна служба и стабилна каријера, оне трају  
врло кратко, 

-  они не желе преданост, лојалност великим фирмама, а ни 
данашњим фирмама не одговара та лојалност, јер кошта. 

Савремени кадрови воле независне каријере, воле мијењати радна 
мјеста.

Ново тржиште рада иде томе у прилог, јер постаје све више хоризонтално 
тржиште рада. Оно се карактерише са ове три карактеристике:34
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Прво, људи данас чешће преферирају хоризонталне, у односу на 
вертикалне каријере. Више није привлачна вертикална промоција-
пењање у врх љествице. Људи се радије пребацују с једног радног мјеста 
на друго него што се излажу напорима за вертикалним усавршавањем 
и развојем у једној области и знању. Свака професија, занимање, као и 
фирма јесу својеврсни „кластер специјализованих знања” у оквиру кога 
мора постојати интеракција за успјешну мисију фирме или организације.

Друго, све је већи број људи данас који себе воли индентификовати 
са својом професијом а не с фирмом. Људи желе себе реализовати, 
испољити, остварити самосталност и пуну персоналну независност што 
са своје стране захтјева хоризонталну а не вертикалну промоцију. 

И треће, људи данас преузимају на себе сву одговорност за каријеру: 
ризике, обавезе, улажу много времена на сопствени развој и стицање 
нових навика. Нису се спремни дугорочно везати за једну фирму, већ их 
више интересују могућности професионалног развоја.

Зато би требало и у Заводу за запошљавање РС размишљати о 
модалитетима запошљавања и врстама запослености, на начин како 
то размишљају савремене велике и мале фирме и фирме-једнодневке. 
Запошљавање на пројекте, дијелове пројеката, дјелимично запошљавање 
- то може бити будућност. Ко је без посла и коме је посао заиста нужан 
томе свако рјешење одговара. овдје, међутим, постоји други велики 
проблем: мало се ради и мала је одговорност на послу. Ради се свега 3-4 
сата дневно, а запослење и радно мјесто схватамо као „обавезу доласка 
на посао и примање плате”. А онда се хода улицама док не истекне радни 
дан.35 Наш човјек не изгара на раду, али страда од брзине живота, односно 
дефицита времена. Стално му недостаје времена. Слободно вријеме често 
користи на најнеквалитетнији начин: уз ТВ, бесциљно шетање по улици..., 
а ријетко за продужено образовање, креативне хобије, комуникацију, 
активни спорт и рекреацију и културни развој. Боловања је десетак и 
више дана у просјеку годишње, а ЕУ има просјек од 5 дана. Зашто би се и 
ишло на посао кад се практично 1:1 мора платити држави од плате.
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Колико и како се ради је познато, а томе говоре и резултати у друштву и 
привреди.

Завод за запошљавање, реализујући политику ефективне запослености 
мора доприносити новим друштвеним вриједностима, утичући на 
мијењање начина и форме пословања, запослења и одговорности 
према раду. Без тога нема успјеха и одрживог развоја. Уистину, Завод 
за запошљавање мора бити Завод за рад, и то за све његове аспекте: 
запослен рад, ефективно или неефективно запослен, рад на путу 
запошљавања и незапослен рад. Ствар је у томе да, ако ми не нађемо 
начин да боље користимо радно вријеме, али и слободно вријеме и 
за нове облике грађанске активности, у нашем друштву ће се створити 
одређени вакум, празан ход и политичко стање које ће у коначном водити 
ка лимитирању наших способности за даљи привредни раст и повећање 
стандарда живота.

На почетку смо рекли да се државне институције ове врсте морају 
оспособити за своје основне (четири) функције:

-  функција дијагноза, прогноза и анализа система запослености;
-  функција професионалне оријентације и професионалне припреме 

људи;
-  функција обезбјеђења мобилности радне снаге;
-  функција обезбјеђења ефективне запослености.

Завод у свом саставу мора имати јаче одјељење за макроекономске 
анализе и прогнозе незапослености и запошљавања, да би могао да 
стално прати и компетентно предлаже мјере за спријечавање раста 
незапослености и брже запошљавање. Методе прогноза скоро да нису 
у употреби, локални аспект и примарна истраживања нису у довољној 
мјери нашла своје мјесто у раду Завода и, што је нарочито важно, у Заводу 
није имплементиран у потребној мјери пројектни приступ проблему 
незапослености. Неки кључни проблеми незапослености се морају 
пројектно пратити и њима пројектно управљати. Ријеч је о приступу који 
се гради на логичкој схеми „циљеви, правци, начини (методи) – средства, 
тј. мјере”.
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То су сљедећи проблеми:
-  пријетња масовног отпуштања с посла,
-  опасност од смањења броја радних мјеста и предупређење те 

опасности,
-  раст скривене незапослености,
-  раст незапослености неконкурентноспособне радне снаге 

(омладина, жене, инвалиди, „предпензиони” узраст...),
-  раст запошљавања у сивој економији,
-  снижење квалитета радних мјеста,
-  раст непродуктивне запослености,
-  пораст неискориштености производних капацитета, и сл.

Кад се ови проблеми потцијене, проблем „црне” стварности („црни 
лабудови”) на терену незапослености је јако близу.

У борби против високе незапослености и повећање нивоа запослености 
и прогресивне измјене њене структуре, данас у вријеме глобалне али и 
домаће кризе, нарочито је важно концентрисати се на:

- обезбјеђење економских, организационих, правних и других 
услова за креацију и очување економски ефективних радних мјеста 
у перспективним гранама привреде;

- научно утемељење и провјеру стимулационих мјера у систему 
запослености;

-  предупређење масовних отпуштања у неким гранама;
-  повећање квалитета радне снаге;
-  развој и стимулисање развоја нових видова запослености;
-  подршка радним мјестима за неконкурентно радноспособне 

грађане;
-  рационализација пропорција запослености у макросистему;
-  смањење непроизводне запослености;
-  развој локалних центара за запошљавање;
-  стимулисање просторне и професионалне мобилности рада...

Продуктивност привреде је одређујући чинилац који детерминише 
интензивност креирања и напуштања радних мјеста у неким гранама 
привреде и њихово поновно запосједање у новим гранама или 
традиционалним, али перспективнијим гранама привреде. Принципијелно 
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гледано, највећи значај у борби с незапосленошћу има, као што смо казали, 
стимулисање привредне активности и боље, продуктивније, кориштење 
производних капацитета, поготово конкурентних роба на тржишту, и 
стимулисање предузетништва и инвестиција, а то Завод мора пратити, 
предлагати и борити се за то. Ни један инвестициони пројекат из јавних 
средстава се не би могао одобрити и финансирати без одговарајућег 
мишљења Завода и одређених научних институција.

Завод мора да постакне развој локалних бизнис центара у јединицама 
локалне самоуправе.

Отварање локалних бизнис центара, заједно с локалном самоуправом, 
омогућило би незапосленим да се самозапосле (покрену властити 
бизнис), пронађу посао преко џоб шопа у том центру (прима понуде и 
тражњу за радом локала), те повезивање привредника, науке итд. Обично 
су општине већински оснивачи тих бизнис центара, а пракса показује 
учешће и других партнера као што су Агенција за развој МСП предузећа, 
заводи за запошљавање, пословни инкубатори, институти и факултети, 
приватна предузећа. Овакви пословни центри, по правилу, првих неколико 
година (до 4) примају субвенције локалне самоуправе, а потом постају 
самоодрживи и у свом саставу неријетко имају пословне инкубаторе, центре 
за пројектовање, радњу за тражење посла (џоб центар), разне клубове за 
пословне сусрете, школе предузетништва и обучавања за нове послове 
и сл. У Србији се ови центри нарочито фокусирају данас на пројектима 
енергетске ефикасности у локалу што претходно подразумјева темељна 
испитивања расипника енергије геотермалним камерама, а онда слиједи 
договор с грађанима око промјене столарије, фасада, лима... и банкама о 
условима повољног кредитирања за све субјекте у том послу.
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ЗАКљУЧАК

Шта закључити, шта рећи на крају? Свакако, ово: стандард живота људи, 
рјешавање незапослености и креација радних мјеста и све друго с тим 
повезано одређено је на дуг рок границама које диктира привредни раст 
и брзина прилагођавања наше привреде кретањима у свијету.

Проблем с незапосленошћу који данас имамо, а слично је и са свим другим 
питањима, је у томе што се досада нисмо посебно уморили у стимулисању 
производње и привредног раста, а од очигледних и неопходних реформи 
које је требало обавити (приватизација, побољшање институција, 
осавремењење законодавства, рационалисање потрошње, пензије и 
плате у јавном сектору...) упорно смо бјежали деценијама и стигли ту гдје 
јесмо. 

Бх. друштво се полако тријезни и економски сазријева, додуше с 
цикличним падом, али индустрија нема мјесто које јој припада. У нашем 
привредном расту морају доминирати размјенљива добра, а не услуге јер 
добар дио њих не извозимо. То секундарном привредном сектору, прије 
свега индустрији, даје шансу, али и приоритет.

Ни наредни период пред нама није без ризика и на њих треба рачунати. 
Неке смо и споменули раније. Посебно треба имати у виду потенцијалне 
екстерне шокове, политичку и социјалну нестабилност.

Нема магичне формуле за већу и продуктивнију запосленост сем оне која 
се тиче озбиљног рада, наклоњености према бизнису и бизнисменима, 
као и подстицања иновација и предузетништва.

У економици РС и БиХ још влада повелика аутодеструкција 
(самоуништавање) и притајени, а некреативни монополизам. Та стања 
и економске политике које их стварају се морају напустити. Од посебног 
значаја је императив стварања бољих услова пословања за привредне 
субјекте, као и императиви веће ефикасности и веће штедљивости (ради 
будућег инвестирања), те привлачења страних инвестиција (СДИ) и то у 
времену док још страни инвеститори имају интереса да дођу или овдје 
остану. Преструктурирање јавног сектора је такође неодложни и и 
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прворазредни приоритет, те ефикасно инвестирање које треба да донесе 
доносе већу производњу, нова радна мјеста, веће дохотке и стандард 
људи, сигурне доприносе и порезе фондовима и буџетима.

Читава наша привреда мора бити темељито ресетована.

Ситуација у сектору тржишта рада, тј. незапослености зависиће у 
будућности од реалних економских кретања. До сада се у цијелом 
друштву није довољно и озбиљно мислило о реалном сектору. Као да 
није био ни потребан. Креиран је неолиберални модел развоја који је 
почивао на домаћој и увозној потрошњи, а не домаћој производњи 
отвореној према инвестицијама и оспособљеној за извоз. У том контексту 
радна снага је била препуштена сама себи да се сналази, самозапошљава, 
мучи и пропада. Колико се о њој бринуло и брине говори и сама стопа 
незапослености (35%), која тендира да расте.

Поставићемо и нека питања. Није ли смањена брига за запошљавање 
посљедица тога што се друштво могло задужити и задуживати у 
иностранству, без ограда, кад је хтјело и, често, без резона? Или можда 
потребне бриге нема зато што могућности запошљавања, уз мале (и све 
ниже) плате, практично увијек постоје, и неисцрпне су? Тешко је осигурати 
раст запослености уз општи раст плата.

Ништа мању пажњу не заслужује ни проблем пропадања великих 
предузећа, “сива” економија или, нпр. то, што водећу улогу у нашој 
економици има трговина.

Но, оно што је најгоре је то да РС и БиХ могу доћи и у гору економску 
ситуацију ако се економски токови не промјене. И изразићу овдје, на крају, 
не баш велики оптимизам, више властити песимизам: све док политика не 
устукне пред економијом у БиХ и РС ће бити сиромаштва, незапослености 
и ниског, боље речено дозираног, привредног раста. Познато је да тек 
опадање незапослености и раст потрошње домаћинстава, уз раст извоза, 
дознака из иностранства и страних инвестиција говоре, и најпоузданији 
су показатељи, да се привреде дефинитивно извлаче из кризе и иду 
напријед.
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Борба против сиромаштва (дакле, и незапослености) у нашем друштву 
мора од сада да се води на другачији начин: не на штету индустрије, 
пољопривреде, занаства и других производних дјелатности, одвајајући 
средства од њих, као што је то рађено, него напротив улажући у те 
производне области Индустрија је до сада упропаштавана, а са њом 
сламана и продуктивна база рада уопште.

Рјешење је, као што смо рекли, у привредном расту на основама 
стимулисања развоја приватног сектора, приватне потрошње и 
инвестиција.

Дакле, нема сигурног и озбиљног суђења о стању „рецесије раста” у РС 
док се број незапослених не почне смањивати. И управо је то оно што 
све излазне стратегије из кризе морају да имају у виду и да наставе с 
стимулативноим антирецесионим мјерама. Свјетска криза још траје и није 
завршена. Одређена превирања и удари на финансијским тржиштима још 
предстоје.
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ФУСНоТЕ

1 Закон Артура Окуна гласи: Раст незапослености за 1% изнад њеног природног нивоа 
води паду паду друштвеног производа за 2,5% у односу на његов природни ниво 
(природни ниво производње).

2 Подсјећамо читаоца да у домену регулације и економске политике на сектору тржишта 
рада доминирају два приступа: кејнзијански и монетаристички. Кејнзијански теоријски 
приступ фаворизује за те потребе фискалну политику (раст државних доходака-расхода 
или снижење пореза) која подиже агрегатну тражњу и путем ње и тражњу за радом, са 
рефлексијом на смањење незапослености. Неокласични монетаризам даје предност 
монетарној политици (раст новчане масе, нижа каматна стопа) у генерисању агрегатне 
тражње и генерално сматра да је лоша монетарно кредитна политика често узрок 
дебаланса на сектору тржишта рада.

3 У теорији се рецесија дефинише на три начина: 1. као пад производње, тј. БДП у два 
квартала узастопно (америчка дефиниција), 2. као пад оутпута из године у годину, зато 
што је технички могуће избјећи рецесију по првој дефиницији, а да производња на 
крају године буде мања него у првом полугодишту те године, и 3. као тзв. „рецесији 
раста”, када БДП земље падне испод оног нивоа који омогућује дугорочни производни 
потенцијал (у Јапану сматрају да имају рецесију чим производња падне испод 3% која 
се сматра дугорочном природном стопом раста).

4 Крах Браће Лиман остаће упамћен по томе што је довео до једног од највећих падова 
берзанских индекса у читавој америчкој историји. У кратком року, за неколико дана, 
вриједност акција на Вол Стриту пала је за 40%, а неке од највећих америчких банака 
наставиле да послују захваљујући финансијској инфузији америчке државе.

5 Eконометар бр. 57, септембар 2009.

6 Неки економисти сматрају да црни дани тек долазе и да многи нагомилани проблеми 
у глобалној привреди неће моћи бити разријешени прије 2020. године, поготово 
немогу их разрјешавати исти људи и политике које су уништавале тржишна правила, 
емитовале лаке кредите, изазивале људе да троше више од својих могућности, 
креирале балоне све веће и веће. Мјере спаса су, по њима узалудне, тиме се само 
ублажавају болови, али болести остају и све друго са њима неизбјежно. То што данас 
оптимистички изјављују да је крај рецесији само је велика иронија која има за циљ да 
охрабри инвеститоре, покрене посусталу потрошњу и сл, јер се при том заборављају 
структурни проблеми, огромни јавни дугови неких земаља у свијету, раст инфлације, 
нестабилност долара као свјетске валуте. У свему томе добро је да привреде Кине и 
Индије показују знаке опоравка.

7 Најчешће су то биле илузије да је могућ економски раст без производње, да се 
друштво може развијати на увозу и исцрпљивању домаћег тржишта или, пак, на извозу 
сировина, неулагању у сопствену науку и кадрове па све до илузије да ће стратешки 
пријатељи и савезници у једном тренутку ипак прискочити у помоћ, и сл.
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8 Аустријски „Штрабаг” је тако, већ средином септембра, најавио да не може ове године 
ући у реализацију договорених обавеза, јер има финансијских проблема. Напомињемо 
да је уговором те фирме с Владом РС договорена изградња мреже аутопутева у дужини 
432 км и вриједности 2,9 милијарди евра, уз још изградњу коридора 5С дужине 48 
километара кроз Републику Српску. 

9 Подаци узети из службене статистике РС и БиХ.

10 Види: www.poslovniportal.ba/php?id=3651

11 Највећа бонитетна кућа у свијету Дан и Бредстрит (Dun and Bradstreet) у својој 
мјесечној, за 9/09, публикацији International Risk and Payment Rewiew је додијелила БиХ 
ДБ5ц. Словенија има рејтинг ДБ2ц, Хрватска ДБ3д, Македонија ДБ4б, Албанија ДБ4а, 
Србија ДБ5а (нешто боља од БиХ). У изради рејтинга води се рачуна о привредним 
тешкоћама, тренду раста, зависности од ММФ, условима и ризицима за стране 
директне инвестиције, социјалним проблемима, фискалним оптерећењима и салду 
буџета, итд. Према другој великој кући која врши кредитно рејтинговање земаља „In-
stitutional Investor-u” (у дијелу Global сredit rankings) БиХ је у септембру 2009. године 
погоршала свој шестомјесечни (-0,1) и годишњи (-2,00) бонитет и пласирала се на 109. 
мјесто од 171. земље у свијету са 31,4 бода (иначе, мјерна скала ове бонитетне куће 
креће се од 0-100 бодова).

12 За оцјену служе критерији као што су: величина примања, породичност, радни 
услови, квалитет здравствених и школских установа, квалитет становања, окружење, 
кориштење технологије у функцији квалитета....

13 Индикатори транзиције EBRD-а су: приватизација великих фирми, малих и средњих 
фирми, управљање и реструктурирање предузећа, либерализација цијена, трговина 
и девизни систем, политика конкуренције, либерализација каматних стопа и реформа 
банкарства, тржиште ХОВ и небанкарских финансијских институција, и инфраструктурна 
реформа.

14    Види Извјештај ЗЗЗ РС „Стање на евиденцији незапослених лица за август 2009.године”, 
Пале 10.09.2009. године.

15 Као индикатори опоравка се још, најчешће, узимају: раст индустријске производње, 
раст тражње за кредитима, пораст извоза, опоравак цијена из стања дефлације, раст 
берзанских индекса, раст увоза опреме, оживљавање тржишта некретнина, и сл.

16 О „теорији лептира” Едварда Лоренца и новој теорији турбуленције види у раду 
Котлера Каслионеа: „Хаотика”, Мате, Загреб, 2009. године.

17 Нови развој, запосленост и борба против незапослености су недвојбено једне од 
најважнијих тема свијета данас (састанци Г-8, Г-20, итд). У размјерама човјечанства 
све се више чује за појам тзв. одговорне глобализације која, уз еколошки одговорну 
привреду, усклађен привредни раст и финансијску стабилност подразумјева и 
равномјерни развој, те помоћ сиромашним земљама.



57

проф. др Бранко Ђерић

18 http://www.Poslovni portal.ba/opširnije.php?id=3925

19 Пољопривреда, због својих специфичности не може без стабилних државних издвајања 
и подршке. ЕУ 50% свог буџета издваја за аграр, Хрватска и Србија по пола милијарде 
евра, а РС 80 милиона КМ, БиХ 160 милиона КМ. (Из интервјуа министра Зиројевића 
„Ослобођењу” од 13.9.09.)

20 На примјер: уз жељезнички коридор 5c смјештено је 90% индустрије, 60% БДП и 50% 
становништва БиХ, а има се шта градити на станичним локацијама.

21 Уз смањену потрошњу, потребно је неколико година жртвовања и прилагођавања 
новонасталим кретањима, широка рационализација привреде и државе и системска 
изградња да би ствари неповратно ишле набоље, а страни инвеститори повратили 
повјерење.

22 Удружење економиста РС „SWOT”

23 Према транзиционом извјештају EBRD за 2009.годину

24 http://www.poslovni portal.ba/php?id=3731

25 Глобал 33/2009,Сарајево

26 Савремена Европа поред основних умјећа тражи од запослених бар још пет: 1. 
природно-научну писменост, 2. стране језике, 3. информационо-комуникационе 
способности, 4. доказиву техничку културу, 5. предузетништво и друштвене вјештине.

27 Глобал од 27.09.2009

28 Независне новине од 05.09.2009. године.

29 http:/www.poslovniportal.ba/.....id=3743 od 19.9.09

30 Види: Независне новине од 28.09.2009.

31 Пословна сарадња између Србије и Српске одвија се нарочито интензивно у области 
енергетике, индустрије мотора, гасификације, дрвопрераде и металопрераде, те у 
оквиру шумарства, аграра и производњи хране.

32 http:/www.pincom.info/indeks.....s=70084,od 19.9.09

33 Ефикасно значи, по Дракеру, радити добро, а ефективно радити праве ствари.

34 Шире видјету у: Florida R., The Rise of Creative ClassSchulman Lit, 2002.

35 Узето према: Лидер, хр, 02.10.2009. године.
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ФИСКАЛНА ПоЛИТИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКоЈ
У УСЛовИМА ЕФЕКТУИРАњА

СвЈЕТСКЕ ЕКоНоМСКЕ КРИЗЕ НА ЗАПоСЛЕНоСТ
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АПСТРАКТ

Овај пројектни задатак је конципиран за потребе Завода за запошљавање 
Републике Српске и у њему се, с обзиром на сложеност задатка, с једне, и 
с друге стране промптне потребе за превазилажењем проблема повећања 
броја незапослених услијед испољавања Свјетске економске кризе, те 
примјене ССП (Споразум о стабилизацији и придруживању), с друге стране, 
настоји предложити адекватна ријешења за тренутна стања, али и указати 
(барем у најкраћим цртама) на шири контекст могућих ефеката у условима 
економске кризе и условима пута придруживања ЕУ. Тако су, с обзиром на 
велики број ефеката које носи са собом свјетска економска криза и ССП, 
сагледане првенствено посљедице економске кризе на запосленост те 
ефекти примјене ССП на наплату индиректних пореза у Босни и Херцеговини, 
као и идеје о евентуалној могућности надокнаде губитка прихода од царина. 
Такође, дате су и назнаке низа могућих фискалних ефеката који очекују Босну 
Херцеговину у наредном периоду надолазеће економске кризе, спровођења 
ССП и потребе да ти ефекти никако не смију бити стихијски, већ морају бити 
пажљиво координирани и планирани. Рад се, с обзиром на представљене 
циљеве, састоји од: уводних разматрања, упознавања са унутрашњом 
буџетском политиком ЕУ, политиком ММФ према државама кандидатима и 
потенцијалним кандидатима у условима економске кризе, даље: 

1.  анализа приходних проблема у БиХ услијед либерализације 
трговине и пада привредне активности изазване економском 
кризом са конкретним приједлозима за превазилажење истих, 

2.  додатних унутрашњих пријетњи по приходе које долази од 
приједлога кругова у БиХ и приједлога за аргументовано одбијање 
истих, те 

3.  претпоставки шта БиХ очекује у дужем периоду у процесу интегра-
ција ка ЕУ и условима прелијевања кризе на простор Западног 
балкана (претпоставке које се првенствено ослањају на пређашња 
искуства земаља у транзицији које су стекле статус чланства), 

4.  у прилогу су дата фискална искуства тих земаља и табеларно. 

Наравно, рад има и свој закључак који се своди на фокусирање не само на 
тренутне проблеме око приходних губитка од свих врста јавних прихода, који 
се дају превазићи, већ и на будуће проблеме који су значајнији и дубљи. У 
овом раду дат је преглед актуелне фискалне политике у Европској унији и 
БиХ, са освртом на узроке и посљедице кризе.
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1. СвЈЕТСКА ЕКоНоМСКА КРИЗА – УвоДНА РАЗМАТРАњА

На појаву економске кризе и неодрживости финасијског тржишта у 
свијету још 2004. године у својим радовим у угледном листу Економист 
указивао је угледни њемачки професор и власник економског института у 
Вормсу Макс Оте. На његов научни опсерваторијум, све до 2007. године 
и појаве Економске кризе на финансијском тржишту САД, гледало се 
са скептицизмом и иронијом да би исте године његов рад постао best-
seller1 а у 2008. години први на листи тражености у свијету. Макс Оте је 
појавом економске кризе постао у 2008. години кључна медијска личност 
из свијета економије.

Свијет се данас сусреће са најтежом финансијском и економском кризом 
још од времена Велике депресије из тридесетих година прошлог вијека. 
Превирања на финансијском тржишту проширила су се изван граница 
Сједињених Америчких Држава (САД), те су кроз смањену ликвидност и 
„закрчење“ кредитних линија према привреди и становништву оставила 
снажне посљедице на реалне секторе широм свијета. Забиљежен је 
снажан пад производње и запослености, док се владе широм свијета 
сусрећу са падом прихода и дилемама како пронаћи пут за опоравак.

Након више од годину дана од појаве историјски највеће економске кризе 
у свијету, појављују се први знаци опоравка привреде у свијету док се у 
Републици Српској и региону тек очекује „талас прелијевања“ економске 
кризе. Нажалост, опоравак привреде не значи и повећање запослености 
и у том сегменту се не очекују позитивни ефекти у кратком року. Наиме, 
ефекат прилагођавања (у економској науци код номиналних величина 
познат као Рачетов ефекат), у односу на почетак раста производње до 
почетка „повратка на посао”, траје и до годину дана. Типичан примјер је 
Кина, која биљежи раст производње али не и раст запослености. Разлог 
је јасан: отпуштање дијела радника послодавац компензује повећањем 
продуктивности преосталих запослених и након раста производње 
тешко се одриче свог профита у корист запошљавања нових радника и 
то економска политика мора да има у виду, те адекватно реагује на сваки 
помаке раста производње. 
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Један од кључних извора светске економске кризе представља неравнотежа 
у глобалној економији условљена значајно вишим нивоом потрошње у 
односу на привредни развој. Постоје показатељи да је свјетска економија 
на путу да успостави равнотежни ниво, али је он значајно нижи у односу 
на период прије кризе и претпоставља нижи ниво тражње, пласмана 
производа и услуга, а самим тим и запослености. То показују и статистички 
подаци у свим дијеловима свијета. У САД стопа незапослености је 
порасла на ниво од 9,4%, у ЕУ на 8,9%, док, чак и у Кини која биљежи 
раст привредне активности од преко 7% у 2009. години, незапосленост 
константно расте и тренутно у градским срединама износи 4,3%. Очекује 
се да ће и поред опоравка привредне активности стопа незапослености 
наставити да расте у периоду до краја 2009. године. 

Процјењује се да је свјетски БДП пао за 6,25% у посљедњем кварталу 
2008. године, те скоро исто толико у првом кварталу текуће године. 
Економије широм свијета озбиљно су угрожене,мада се узроци и 
степен угрожености разликују. Док је криза у економији САД највише 
узрокована проблемима у банкарском сектору и тржишту некретнина, 
западноевропске и развијене земље у Азији првенствено су погођене 
трговинским сломом. За разлику од неразвијених земаља које су, због 
ниског степена глобалне интеграције, најмање погођене финансијском 
кризом, развијене економије су забиљежиле највећи пад (7,5% у 
посљедњем кварталу 2008. г). Земље у развоју су у истом периоду такође 
забиљежиле снажан пад од 4%.

Подаци у Републици Српској указују да долази до раста незапослености, 
али значајно споријим темпом него што је то случај у свијету, односно 
у последњој години број незапослених се повећао за око 8.000 лица, 
док је Завод за запошљавње препуштен сам себи, изолован од осталих 
институција,2 пред изазовом изналажења мјера за социјално збрињавње 
радника који остају без посла. Такође, стопа незапослености у Српској је 
међу највишим у Европи (са тенденцијом раста), тако да се менаџмент 
Завода нашао у својеврсном ћорсокаку редистрибутивне функције коју 
врши, те одлучио да разбије летаргичност свих актера на економској 
сцени који могу помоћи у крајњем циљу економије као друштвене науке 
- запошљавању. 
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Оно што карактерише Републику Српску је и још увјек велики број 
запослених у неформалној економији, што и поред чињенице да смањује 
укупну стопу незапослености производи низ негативних последица, од 
неадекватне заштите права тих запослених до нарушавања конкурентности 
привреде. 

Носиоци економске политике, у свијету, путем монетарне и фискалне 
политике настоје регулисати конјуктурна колебања те подстаћи 
привредни раст. Основни правац актуелне монетарне политике треба 
бити ублажавање глобалних дефлационих притисака. Фискална политика 
састоји се од управљања приходима и расходима, осносно управљања 
буџетским билансом због његовог утицаја на агрегатну тражњу.
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2. ФИСКАЛНА ПоЛИТИКА ЕУ – оПШТИ АСПЕКТ

Иако на нивоу ЕУ, за разлику од монетарне, не постоји заједничка-
централизована фискална политика, прикључивањем нове земље чланице 
доживљавају драматичне промјене јавних финансија, како на приходној, 
тако и на расходној страни. 

На страни јавних прихода прикључење доноси трансфере из буџета ЕУ, 
али и губитак царинских прихода, као и потребу прилагођавања структуре 
пореских прихода. На страни јавних расхода рапидно се повећавају расходи 
за институционално прилагођавање и испуњавање услова за чланство, а 
потом и прилагођавање у области транспорта и заштите околине, те по 
приступању и издвајања за буџет ЕУ, што ће довести до промјене у структури 
расхода како би се могли пратити трансфери из структурних фондова. 

У том смислу, отвара се дилема да ли ће ове промјене у структури јавних 
прихода и расхода имати неутралан, позитиван или негативан учинак на 
јавне финансије земље потенцијалне чланице. 

За сада не постоји свеобухватна квантитативна процјена укупних ефеката 
од евроинтеграција, како на нивоу цјелокупне заједнице, тако и на нивоу 
њених чланица, земаља потенцијалних кандидата и кандидата за чланство. 
Сви покушаји квантификације такве врсте садрже много неизвјесности 
и поједностављујућих претпоставки, да чак и њихови аутори позивају 
на опрез. Осим тога, када је ријеч о процјени свеукупних нето ефеката и 
њихове дистрибуције између старих и нових земаља чланица наилазимо 
на евидентне разлике у процјенама, у зависности да ли су израђене од 
стране западно-европских или источно-европских стручњака, што умањује 
њихов кредибилитет.

Треба нагласити да су фискални ефекти од евроинтеграције тек мали 
дио укупних економских учинака које она са собом доноси. Међутим, 
они се неријетко фаворизују и редовно доминирају у преговорима о 
прикључивању ЕУ. Разлог томе је што је квантитативна процјена свеукупних 
ефеката веома отежана, чак немогућа3 , док су фискални ефекти мјерљиви 
и једноставни, па су углавном предмет егзактних анализа. Уколико се поред 
мјерљивих у обзир узму и немјерљиви економски и неекономски ефекти, 



66

доц. др Александар Стојановић

као што су национална и лична сигурност, политичка стабилност, ефекти 
од слободе кретања роба, капитала и људи, који поред фискалних садрже 
и много дубље немјерљиве ефекте, њихово обухватање превазилазило би 
традиционалне начине економске анализе.

Фискални аспекти прикључења ЕУ су изузетно значајни због неколико 
важних разлога: 

1. чини се да прикључење редовно доводи до повећања фискалног 
притиска у новим потенцијалним чланицама, без обзира на 
начело према коме нове чланице не би требале нето доприносити 
буџету ЕУ. Чак се почело говорити о могућности фискалне кризе 
проузроковане проширењем; 

2. након прикључења нове чланице морају фискалну политику 
водити у складу са правилима Пакта о стабилности и расту, што 
би такође могло имати одређене негативне посљедице.

Већ дужи низ година Босна и Херцеговина врши законодавна и 
институционална прилагођавања као припрему за улазак у Европску 
унију. Процес придруживања доноси низ промјена чије је ефекте тешко 
сагледати. Потписивање Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) 
даје Босни и Херцеговини статус потенцијалног кандидата за чланство у ЕУ 
и подразумијева успостављање подручја слободне трговине у периоду од 
пет година. 

Либерализација трговине узроковаће приходовни шок у оној мјери, у 
којој је држава зависна од царинских прихода. Земље у развоју обично 
генеришу највећи дио својих прихода од индиректних пореза, од чега 
се значајан дио односи на царине. Губитак у царинским приходима се 
обично сматра основним каменом спотицања за либерализацију тржишта. 
Уопште, смањење царинске заштите повећава конкуренцију на домаћем 
тржишту, што првенствено погађа сектор пољопривреде и онај дио сектора 
индустрије који због структурних промјена теже издржава изложеност 
спољној конкуренцији. У исто вријеме појефтињују увозне сировине и 
репроматеријали, што увозно зависним секторима смањује цијену инпута 
и даје простор за повећавање рентабилности и економичности
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3. БУЏЕТ И БУЏЕТСКА ПоЛИТИКА ЕУ

Првенствено је потребно рећи нешто о буџету ЕУ, јер структура његових 
прихода и расхода, као и правила и механизми којима се средства 
прикупљају и троше је веома специфична и има директне импликације на 
јавне финансије земаља чланица.

Буџет ЕУ обавља двије активности међусобно веома различите природе: са 
једне стране, врши редистрибуцију ресурса између земаља чланица, а са 
друге, кроз заједничке институције и политике обезбјеђује „јавна добра“ 
за ЕУ (као што су слобода кретања, међународна безбједност, сигурност 
хране и сл.). Он је инструмент којим ЕУ врши премошћавање економских и 
регионалних разлика међу својим чланицама и обезбјеђује њихову већу и 
јачу интегрисаност.

3.1. ПРИХоДИ БУЏЕТА ЕУ

Специфичност ЕУ као међународне организације је да има буџет који се 
финансира из властитих прихода, као и да су у његово функционисање 
уграђени механизми који му осигуравају ex ante уравнотеженост.

То није увијек било тако. Иако је још Римски уговор предвидио 
финансирање буџета ЕУ искључиво из властитих прихода, до 1978. године 
финансирање буџета Европских заједница вршило се, као и у осталим 
међународним организацијама, кроз уплате доприноса за чланство 
земаља чланица. 

Властити приходи буџета ЕУ обухватају: традиционалне приходе (од увозних 
царина, царина на пољопривредне производе и намета на шећер), приходе 
на бази ПДВ и приходе на темељу бруто националног прихода БДП. 

Приходе од царина које се плаћају на увоз пољопривредних и других 
производа из трећих земаља на бази заједничке царинске тарифе 
прикупљају земље чланице у корист ЕУ. Као компензацију за трошкове 
администрирања земља чланица задржава 25% од укупног царинског 
прихода, а остатак улаћује у буџет ЕУ.
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Уплате чланица по основу ПДВ израчунавају се тако што се на основицу 
ПДВ, која је хармонизована међу чланицама која и не смије прелазити 
50% БДП чланице (што имплицира на скоре корјените пореске реформе 
у БиХ), примјењује се униформна стопа која је у 2007. год. била око 0,33%. 
Учешће ових прихода у укупним приходима ЕУ буџета у 2007.г. је било око 
15%.

Уплате по основу БДП у 2007. години су представљале око 70% од укупних 
прихода буџета ЕУ, а плаћају се из буџета сваке земље чланице. У буџету 
ЕУ ова категорија прихода има резидуалну улогу, односно износ овог 
прихода се утврђује ex-post, са циљем да се премости јаз између текућих 
расхода буџета и збира традиционалних и ПДВ прихода. По овом основу 
свака земља чланица уплаћује износ пропорционалан свом удјелу у БДП-у 
Уније. 

Конкретан износ средстава који ће одређена земља уплатити у буџет ЕУ 
није прецизно одређен и предмет је непрекидних преговора са Европском 
комисијом, с тим што су укупна средства буџета „плафонирана“ на 1,24% 
БДП ЕУ. У прошлој години средства буџета су износила 1,08% БДП ЕУ, а у 
поређењу са 2006.г. порасла су за 6%.

Корекција за В. Британију је од 1985. г. такође представља дио прихода 
буџета ЕУ. Наиме, у буџету ЕУ постоји и корективни механизам који се 
огледа у рабату који има Велика Британија на дио уплаћених средстава, 
односно сваке године јој се враћа 0,66 % њене нето позиције. Наиме, након 
приступања ЕУ ова земља је имала статус највећег нето платише у буџет, 
углавном због веома ниских трансфера из ЗПП услијед свог релативно 
малог пољопривредног сектора. Износ рабата надокнађују остале земље 
чланице, с тим да највеће нето платише (Њемачка, Норвешка, Аустрија и 
Шведска) сносе само четвртину свог удјела. Износ рабата за В. Британију у 
2007.г. је износио 5,3 билиона €, а уплата земље чланице по овој основи се 
првенствено одрећује на бази њеног учешћа у БДП-у Уније. 

У наредној табели представљена је процјена нето буџетских трансфера у 
постотку од БДП у за период 2008-2013 за ЕУ-25, гдје се јасно види да ће 
готово све нове земље чланице у раздобљу обухваћеном процјеном бити 
нето корисници буџета ЕУ. Истовремено, овакве процјене декуражирају 
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идеје о будућим проширењима код старих земаља чланица, јер би 
неке чланице, које су до сада имале статус нето корисника буџетских 
средстава, постале нето платише у буџет ЕУ. Из истих разлога није реално 
очекивати да ће нове и будуће чланице уживати исти третман у сфери 
пољопривредне и структурне политике као што су уживале чланице ЕУ-15. 
Осим тога, досадашње искуство групе ЕУ-12 показује да су у односу на њих 
много праведније третиране Грчка, Португал и Шпанија које су добијале 
и настављају добијати 40-60 пута веће трансфере по становнику од ЕУ-12. 
С тим у вези, да би ублажила несугласице око редистрибуције средстава 
буџета ЕУ, Комисија је, као једну од опција, предложила увођење општег 
корективног механизма (General Corrective Mechanism) који би се односио 
на све земље чланице, а активирао би се за нето платише буџета када би 
њихов нето трансфер премашивао 0,35% БДП-а. 

Табела 1: Процјена нето трансфера буџета ЕУ                                                 у БДП (2008. - 2013.)
Земља чланица ЕУ-25 Без корекције Са постојећим корекцијама
Белгија 1,32 1,32
Чешка 3,26 3,17
Данска -0,20 -0,31
Њемачка -0,52 -0,54
Естонија 3,85 3,76
Грчка 2,25 2,16
Шпанија 0,32 0,23
Француска -0,27 -0,37
Ирска 0,56 0,47
Италија -0,29 -0,41
Кипар -0,28 -0,37
Латвија 4,51 4,40
Литванија 4,50 4,41
Луксембург 5,89 5,80
Мађарска 3,15 3,06
Малта 1,16 1,06
Норвешка -0,55 -0,56
Аустрија -0,37 -0,38
Пољска 3,85 3,76
Португал 1,60 1,50
Словенија 1,40 1,31
Словачка 3,36 3,27
Финска -0,14 0,25
Шведска -0,47 -0,50
В. Британија -0,62 -0,25
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Од самог настајања буџетски систем ЕУ је доживљавао бројне измјене, 
што је углавном била посљедица политичких притисака појединих земаља 
чланица ЕУ. Наиме, проширење ЕУ и други интеграциони процеси постављају 
захтјеве за промјенама унутар буџета ЕУ, те стварају потребу за другачијом 
расподјелом средстава ради постизања кохезије међу земљама. Тренутно 
се размишља и о увођењу ЕУ обвезница за финансирање заједничких 
пројеката који се данас углавном финансирају из текућих прихода буџета, 
а по својој природи представљају капиталне инвестиције и требале би се 
финансирати кроз емисију заједничких обвезница на тржишту капитала.

3.2. РАСХоДИ БУЏЕТА ЕУ

Расходи овог, по много чему, специфичног буџета средњорочно се 
планирају у оквиру тзв. система финансијске перспективе који се 
утврђује међуинституционалним споразумом између Парламента, Вијећа 
и Комисије ЕУ. Систем финансијске перспективе је инструмент којим ЕУ 
проводи буџетску дисциплину кроз постављање горњих граница расхода 
на основу расположивих прихода. Тренутно је на снази финансијска 
перспектива 2007-2013. године.

Двије доминантне категорије расхода (чине 75% укупних рахода ЕУ буџета) 
су: 

1.  расходи за структурну политику - финансијска помоћ подручјима 
која заостају у развоју и 

2.  расходи заједничке пољопривредне политике. 

Структурни расходи се остварују преко структурних фондова и Кохезионог 
фонда ЕУ. 

Главна детерминанта за расподјелу средстава из ових фондова међу 
чланицама је БДП per capita. Подаци Европске комисије за 2007.г. показују 
да је БДП per capita у новим земљама чланицама (ЕУ-12) варирао између 
34% просјека ЕУ-15 (Бугарска) до 82% (Кипар), док су нето трансфери 
из ЕУ варирали од 0,3% БДП за Кипар, до 1,7% БДП за Мађарску. Ово је 
конзистентно са њиховим релативно већим потребама да сустигну друге 
чланице ЕУ.
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4. ФИСКАЛНИ ЕФЕКТИ ПРИДРУжИвАњА НА ЧЛАНИЦЕ

4.1. ЕФЕКТИ НА ПРИХоДЕ ДРжАвНоГ БУЏЕТА ЧЛАНИЦЕ

Неминовност придруживања ЕУ је промјена у структури јавних прихода 
новопридошле чланице. Наиме, сасвим је извјесно да ће се у буџет ЕУ 
путем стандардних механизама одлити дио буџетских прихода од ПДВ и 
царина, што ће се морати компензовати повећањем других врста прихода 
због усклађивања пореског система (попут акциза). У наставку ћемо 
покушати предочити са кавим промјенама се суочавају приходи нове 
земље чланице.

4.1.1. Порез на додату вриједност

Постоји индиректан кључ према којем се у буџет ЕУ уплаћује одређени 
постотак прихода од ПДВ-а, што је већ образложено у дијелу који говори о 
приходима буџета ЕУ. 

4.1.2. Порези на међународну трговину (царине) и акцизе

У циљу либерализације кретања роба и услуга нове чланице ЕУ дужне су: 
1. на увоз из ЕУ укинути преостале увозне рестрикције, укуључујући 

нецаринске баријере; 
2. усвојити Заједничке царинске тарифе ЕУ (Common External Tariff-

CET), као и 
3. обезбједити компатибилност домаће спољнотрговинске 

политике са билатералним и мултилатералним обавезама ЕУ, 
укључујући проширење преференцијалног третмана према 
трећим земљама.

Усклађивања на овом пољу проузрокује значајне губитке прихода од 
царина. Губитак од царина је двојак: 

1.  директан губитак према кључу по коме се 75% прихода од царина 
аутоматски одлива у буџет ЕУ; 

2.  индиректан губитак до којег долази због усклађивања са 
царинском тарифном структуром ЕУ. 
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Губитак прихода од од царина због преузимања тарифне структуре ЕУ 
зависиће од разлике која постоји између просјечне царинске стопе у ЕУ и 
нове земље чланице. Просјечна царинска стопа у ЕУ тренутно износи 2,6%, 
с тим што је рационално очекивати њено снижење у будућем периоду с 
обзиром да ЕУ преговара са неколико земаља свијета о слободној трговини, 
што би довело до продубљивања разлике између просјечне царинске стопе 
у ЕУ и нове чланице.
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5. ФИСКАЛНА ПоЛИТИКА И ПРЕПоРУКЕ ММФ 
ЗА ЗЕМљЕ СА НИСКИМ НИвоМ ДоХоТКА „PER CAPITA“ 

У УСЛовИМА СвЈЕТСКЕ ЕКоНоМСКЕ КРИЗЕ

Према студији „Фискална политика у вријеме кризе“, израђеној од стране 
Међународног монетарног фонда (ММФ), текућа криза захтјева два сета 
мјера.4 Први сет се односи на мјере опоравка финансијског система, а други 
на мјере стимулисања агрегатне тражње. Анализе претходних кризних 
ситуација показале су да правовремено рјешење проблема у финансијском 
сектору и правилно осмишљена „фискална реакција“ представљају 
предуслов економског опоравка.

Према наведеној студији, пакет фискалних мјера треба да буде:
-  благовремен, јер је потреба за дјеловањем неодложна,
-  значајан, јер је значајан и текући и пројектовани пад приватне 

тражње,
-  диверсификован, због високог степена несигурности ефеката сваке 

поједине мјере,
-  колективан, јер у њему треба учествовати свака економија која има 

фискалне могућности, и
-  одржив, јер не смије водити неодрживом повећању задужености.

Мјере фискалног стимулисања углавном се односе на мјере подстицања 
тражње и капиталних инвестиција, односно мјера које имају за циљ 
очување радних мјеста. Ипак, немају све земље капацитет да спроведу 
„фискалну реакцију“, обзиром да експанзивна фискална политика може 
угрозити јавне финансије. Неразвијене земље и земље у развоју, као и неке 
развијене економије не могу приуштити фискални подстицај, нарочито 
уколико имају високу јавну задуженост (каква је у БиХ). Чак и земље које 
немају проблеме са превеликим задужењем (БиХ), али које је са друге 
стране криза захватила у условима пада јавних прихода, прекомјерног 
фискалног дефицита или дефицита текућег рачуна, имају мало простора 
за маневар. Такође, треба имати на уму да земље са високим степеном 
отворености привреде имају мање користи од фискалних стимулуса. Што 
је економија више отворена мање ће имати користи од експанзије домаће 
потражње, обзиром да иста може довести и до погоршања стања на рачуну 
платног биланса.
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Земље у развоју сусрећу се са двије основне врсте удара. Један је изненадни 
прекид прилива капитала, а други смањена извозна тражња. Ове земље је 
рецесија захватила у различитим околностима. У некима је домаћа криза 
већ била узела маха услијед неодрживе фискалне политике или раста дуга, 
док су друге као „посматрачи ухваћене у олуји“. Мада не постоје емпиријски 
докази, сматра се да конвенционални фискални мултипликатори могу 
имати релативно мањи ефекат код земаља у развоју него код развијених 
земаља, док је утицај фискалних стимулуса више несигуран. Потребно је 
водити рачуна о времену и брзини спровођења фискалних подстицаја. 
Исти морају бити засновани на вјеродостојној стратегији излаза из кризе, 
која ће обезбиједити одрживе владине финансије у наредном периоду.5 

Мјере које ММФ препоручује у документу „Савладавање кризе, опције 
мјера за земље у развоју“ су првенствено стабилизација финансијског 
система те, зависно од могућности, раст капиталних расхода и подршка 
најугроженијим категоријама становништва (који имају високу маргиналну 
склоност ка потрошњи), док се не препоручује раст плата у јавној управи.

Треба имати на уму да не постоји оптимална фискална политика, те 
да је свака поједина економија треба прилагодити у складу са својим 
специфичностима и могућностима.
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6. ФИСКАЛНА ПоЛИТИКА У ЕвРоПСКоЈ УНИЈИ У УСЛовИМА СвЈЕТСКЕ 
ЕКоНоМСКЕ КРИЗЕ

Криза је уздрмала финансијске и реалне секторе и на простору Европске 
уније. Смањена ликвидност и већа несигурност изазвали су оштар пад 
агрегатне тражње, што је даље подстакло слом спољнотрговинске 
размјене. Извоз у евро-зони пао је за 26% у посљедњем кварталу 2008. 
године. Економски опоравак захтијева чврсту политику координисану на 
заједничкој основи. Предузете су бројне мјере за ублажавање ефеката 
финансијске и економске кризе. Мјере се разликују како по форми тако 
по обиму и буџетском утицају. Мада се у већини случајева односе на 
смањење пореских стопа, неке ЕУ чланице су изабрале мјере повећања 
буџетских прихода позивајући се на недостатак буџетског простора за 
маневар. 

Једна од типичних мјера је подршка куповној моћи становништва путем 
реформи пореза на доходак. Мјере се у већем броју случајева односе на 
повећање пореских олакшица него на смањење стопа, јер се сматра да ће 
се на тај начин више утицати на куповну моћ сиромашнијих домаћинства 
која имају већу маргиналну склоност ка потрошњи. У неколико случајева 
чак су повећане стопе пореза на доходак (што се односило искључиво 
на богатија домаћинства), или су одложена раније планирана смањења 
ових стопа.

Ријетке су мјере које се односе на смањење стопа пореза на добит усљед 
чињенице да, осим дугорочних ефеката, оне немају значајнијег ефекта 
на пословање компанија у кратком року. Са друге стране спроводе се 
бројне мјере које су усмјерене на сектор домаћинства, као што је нпр. 
смањење пореза у области наслијеђа, туризма и сл.

Највећи број чланица ЕУ се није одлучио на смањење стопе ПДВ-а као 
мјеру стимулисања тражње. Неки изузеци су нпр. Велика Британија 
(привремено смањење ПДВ стопе са 17,5% на 15% од 1 децембра 2008 
до 31. децембра 2009. године), те Белгија и Румунија (смањење стопе 
за изградњу станова). Изузетак је и Финска, која је смањила стопу на 
храну (са 17% на 12%). Са друге стране бројне чланице су чак повећале 
стопу, 14 смањииле број изузетака или снижених стопа, или су повећале 
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акцизне дажбине6 у циљу покривања недостка буџетских средстава. Као 
мјера побољшања ликвидности, у неколико случајева су измијењене 
регулативе везане за период обрачунавања обавеза по основу ПДВ-а. 
Тако се у Холандији прешло на квартално обрачунавање ПДВ обавеза 
умјесто пријашњег мјесечног, док је у Пољској смањен рок за исплату 
поврата (са 180 на 60 дана).7

Закључно, наступањем дубоке рецесије владе бројних држава почеле су 
уводити мјере фискалног стимулисања како би оснажиле производњу и 
сузбиле растућу незапосленост. Процјењује се да ће фискални подстицаји 
у Европи у овој години износити 3% БДП-а. Међутим, земље са крхком 
финансијском позицијом тешко могу приуштити фискалне подстицаје. 
Такође, од изузетне важности је да они који размишљају о фискалној 
експанзији процијене могуће ризике таквих мјера, обзиром да свака 
фискална експанзија носи потенцијалну пријетњу дугорочној одрживости 
јавних финансија.

Мада се очекује да ће криза спласнути крајем текуће године, процјењује 
се да ће опоравак на глобалном нивоу бити постепен. Постоје јаки разлози 
да се у 2010. години и у наредном периоду очекују значајно ниже просјечне 
годишње стопе раста него у периоду који је претходио глобалној кризи.
Неизвјесност остаје на високом нивоу, а вријеме опоравка зависиће од 
ефективности и брзине спровођења антирецесионих мјера.
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7. ПРоБЛЕМ ФИНАНСИРАњА ИНвЕСТИЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКоЈ – 
оПШТИ ПАД ЈАвНИХ ПРИХоДА

Република Српска се нашла у специфичном проблему у односу на земље 
чланице ЕУ из разлога што је Свјетска економска криза наступила у 
условима већ постојећих високих дефицита у спољнотрговинској размјени и 
либерализације трговине кроз споразум о стабилизацији и придруживању. 
Тиме је дошло до пада јавних прихода по свим врстама, с тим што приходи 
од индиректних пореза имају највећи пад у укупним буџетским приходима, 
док се са друге стране јавни расходи константно повећавају. Такво 
стање пријети, поред огромног дефицита у размјени са иностранством 
(покривеност увоза извозом свега 43%) и појавом дефицита у буџету који 
ће се даље ефектуирати на сектор предузећа кроз смањење ликвидности и 
запошљавања и сектор домаћинства кроз веће сиромаштво грађана.

Табела 2: Спољнотрговинска размјена БиХ у мил. КМ
I кв. 08. II кв. 08. I кв. 09. II кв. 09. I пг. 09. I пг. 08. I кв. 08/09 II кв. 09/08 I пг. 09/08

Извоз 1.567 1.783 1.237 1.309 2.546 3.349 -21,03% -26,58% -23,98%
Увоз 3.673 4.305 2.799 3.158 5.957 7.978 -23,79% -26,64% -25,33%
Обим 5.240 6.088 4.036 4.467 8.503 11.328 -22,97% -26,62% -24,93%
Дефицит -2.106 -2.523 -1.561 -1.850 -3.411 -4.629 -25,85% -26,69% -26,31%
Покривеност 42,67% 41,40% 44,21% 41,44% 42,74% 41,98% 3,63% 0,09% 1,81%
Извор: ОМА, Билтен 48, Бања Лука, 2009. година

Графикон 1 - Кретање спољнотрговинске размјене у БиХ 2003. - VI 2009. ( I 2003. = 100)
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Графикон 2 - Структура извоза у 2008. и 2009. години
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ж  - целулоза, папир и картон; 
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и  - обућа, шешири, капе;
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Економска криза доноси не само пад свих показатеља, него и неке промјене 
у структури робне размјене. Графикон 2. показује структуру извоза за 2008. 
и 2009. годину, просјечну стопу раста за текућу годину, али и стопе раста 
по појединим групама производа. Свијетле колоне обиљежавају удио 
који је одређена група производа имала у укупном извозу у 2008. години, 
док тамне колоне обиљежавају удио у 2009. г. Примјећујемо да је удио 
одређених група у укупном извозу у овој години значајно опао у односу 
на 2008. г. Првенствено је ту пад удјела извоза базних метала, гдје је удио 
жељеза са прошлогодишњих 15,81% пао на 10,34% и алуминијум са 10,24% 
на само 6,74% ове године. Нешто блажи пад удјела биљежи група производа 
‘машине, апарати и уређаји’ и ‘производи хемијске индустрије и сродних 
индустрија’. С друге стране постоје групе производа које су остале скоро 
недодирнуте свјетском економском кризом, те биљеже континуиран раст 
извоза и самим тим раст удијела у укупном извозу науштрб пада извоза 
других група. Говоримо наравно о прехрамбеним групама производа: 
животиње и производи животињског поријекла (37,65% већа вриједност 
извоза у односу на исти период прошле године), производи биљног 
поријекла (20,76%), прехрамбене прерађевине (15,19%) и масти и уља 
животињског и биљног поријекла (8,12%). 

У првих шест мјесеци 2009. године биљежимо сљедећа основна кретања у 
робној размјени БиХ са иностранством: пад вриједности извоза за 23,98%, 
пад вриједности увоза за 25,33%. Да ли ће у трећем кварталу, који је по 
сезонској шеми осцилација најинтензивнији квартал, доћи до значајнијих 
промјена ових односа остаје да видимо у наредном периоду. 

Ови показатељи указују на потрошњу већу од производње (које се 
финансира из ино-извора: дознаке грађанима, СДИ, кредити, локални 
извори – неконтролисана потрошња) а резултат је да је само лична 
потрошња за 20% већа од БДП, док би закључак био: различити су корјени 
кризе у Републици Српској и свијету. Свјетска економска криза само је 
отворила постојећу економску кризу генерисану у дефициту размјене са 
иностранством и већој потрошњи од производње а резултат општег пада 
размјене са иностранством видљив је и из пада јавних прихода по свим 
основама, како је већ претходно речено.
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Табела 3: БиХ: сви нивои, I - XII, 2008. год. - коначни извјештај
I II III IV V

1 Приходи (11+12+13+14) 797.898.243 806.904.630 874.260.500 969.212.574 861.113.519

11 Приходи од пореза 688.132.606 703.411.681 768.542.744 813.566.122 771.223.226

Порези на добит појединаца 
и предузећа 20.580.395 27.539.142 38.406.377 35.946.863 18.683.068

Доприноси за социјалну 
заштиту 258.135.393 278.577.661 282.769.981 305.752.342 289.202.019

Порези на плате и 
радну снагу 28.444.463 38.068.117 35.025.065 41.807.090 36.308.415

Порез на имовину 11.315.393 12.036.161 11.342.404 11.712.328 11.107.486

Приходи од индиректних 
пореза 367.876.769 344.634.165 394.959.276 415.731.488 411.423.133

Остали порези 1.779.854 2.556.434 6.039.542 2.616.011 4.499.106

12 Непорески приходи 104.522.634 96.090.162 99.319.051 89.906.881 77.977.741

13 Текуће потпоре 3.762.921 5.439.906 4.618.920 64.110.816 10.481.409

14 остали приходи 1.480.083 1.962.880 1.779.785 1.628.755 1.431.142

2 Расходи (21+22+23) 646.117.779 731.016.900 772.121.493 841.794.197 816.140.492

21 Текући издаци 644.302.509 725.051.203 763.682.205 829.306.199 808.764.834

Плате и надокнаде 203.741.487 208.738.580 211.454.655 226.224.067 223.775.154

   од чега: Бруто плате 170.633.545 173.885.098 175.589.648 184.816.976 183.707.019

   од чега: Накнаде 33.107.941 34.853.482 35.875.006 41.407.091 40.068.135

Доприноси послодавца и 
остали доприноси 10.519.657 10.751.402 10.816.956 11.812.828 11.732.122

Издаци за материјал и услуге 126.735.835 152.233.249 194.499.968 170.138.866 163.144.534

Грантови 297.785.410 338.517.735 339.516.173 414.348.697 392.751.917

Издаци за камате и 
остале накнаде 5.520.120 14.810.237 7.384.453 6.781.741 17.361.107

22 остали расходи 4.612.392 5.191.348 7.761.619 7.933.318 7.610.565

23 Нето позајмљивање* -2.797.123 774.349 677.669 4.554.680 -234.908

3 Нето набавка 
нефинасијских средстава 36.417.079 37.477.761 42.639.061 53.606.197 54.784.584

4 владин суфицит/дефицит 
(1-2-3) 115.363.386 38.409.969 59.499.946 73.812.180 -9.811.556

5 Нето финансирање** -6.821.027 -8.055.949 -7.468.042 -4.076.513 -736.369
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VI VII VIII IX X XI XII Укупно

905.894.626 942.579.840 929.364.435 936.702.229 937.633.057 828.742.979 1.125.845.279 10.916.151.911

782.222.977 812.782.588 803.174.974 831.215.675 822.793.258 742.837.404 920.528.550 9.460.431.806

17.340.483 18.814.565 13.812.319 17.399.485 17.642.626 14.266.707 27.013.137 267.445.166

296.408.424 301.184.653 306.229.040 301.483.945 306.722.702 294.118.269 408.164.931 3.628.749.360

38.855.764 40.506.877 37.240.530 39.579.846 39.414.915 36.266.094 86.929.433 498.446.610

13.083.107 11.548.635 9.746.674 11.216.843 10.356.112 9.266.963 10.451.666 133.144.109

412.167.370 437.777.950 431.791.817 455.797.863 444.790.857 386.396.191 384.645.320 4.887.992.199

4.367.829 2.949.908 4.354.594 5.737.693 3.866.046 2.563.182 3.324.063 44.654.383

115.146.028 120.919.137 113.097.535 94.461.860 104.434.299 79.498.680 170.036.885 1.265.410.893

5.881.462 6.762.765 11.358.271 9.152.963 8.356.969 4.666.291 33.916.430 168.509.122

2.644.159 2.115.350 1.733.655 1.871.731 2.048.530 1.740.604 1.363.414 21.800.090

911.633.746 877.723.717 856.007.927 917.448.069 880.796.518 888.808.806 1.441.027.093 10.580.636.736

904.035.198 868.719.045 848.866.733 909.787.046 868.504.516 881.024.707 1.400.971.858 10.453.016.053

255.500.180 229.995.326 226.107.961 241.673.491 240.405.154 236.294.211 349.626.402 12.853.547.666

201.153.695 175.516.838 190.628.373 197.519.802 197.458.191 200.403.543 291.668.179 2.342.980.908

54.346.485 54.478.488 35.479.588 44.153.688 42.947.963 35.890.668 57.958.223 510.566.759

14.102.926 10.053.934 11.787.841 12.441.310 12.427.866 12.016.580 22.437.270 150.900.694

177.238.511 172.337.424 175.453.440 193.140.507 176.771.250 188.313.961 407.772.514 2.297.780.060

436.307.845 454.470.514 421.044.272 454.851.651 430.628.552 424.913.959 599.917.871 5.004.460.597

20.885.735 1.861.847 14.473.218 7.680.087 8.270.692 20.079.997 21.217.801 145.327.037

7.980.977 7.609.163 6.514.916 13.297.804 7.544.451 6.304.757 41.148.567 123.509.878

-382.430 1.395.510 626.277 -5.636.781 4.747.551 1.479.343 -1.093.332 4.110.805

67.646.352 69.293.497 66.040.532 64.460.622 74.252.721 55.763.371 141.484.374 763.866.149

-73.385.472 -4.437.374 7.315.976 -45.206.463 -17.416.182 -115.829.198 -456.666.188 -428.350.975

-3.798.702 5.691.531 -28.769.018 -3.078.558 -4.965.423 -2.085.756 -5.757.137 -69.920.963
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Недостатак прихода и раст јавних расхода настао је услијед и објективних 
и субјективних разлога :

1.  Потписивања ССП и либерализације трговине. Наиме, уговором 
је, како ће у даљем тексту бити детаљно појашњено, планирано 
постепено укидање царина (тиме и основице за ПДВ и увозне 
акзице) по одређеним групама производа с циљем заштите 
домаће производње и задржавања нивоа прихода на одређеном 
нивоу. Да постоје проблеми у наплати царина најбоље показују 
доле приказани графикони у којима су приказани планирани 
приходи од примјене ССП и пад прихода од царина у прва два 
квартала 2009. години, који надмашује процентуални пад 
свеукупног увоза а не само производа који су за посматрни 
период на листи царинских ослобођења.

 

Графикон 3 - Пројекција царина и ССП ефекат 2009-2012

Графикон 4 - Наплата индиректних пореза
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2.  Интересни-увозни лобији (измјене царинске тарифе због 
“подстицаја” домаћој производњи на ниво БиХ “кошта” 110 
милиона км), те злоупотреба међународног уговора ЦЕФТА и 
Уговора о специјалним везама. Све ово утиче на раст цијена 
производа у малопродаји, тј. бесцарински увоз производа из 
Европске уније под фирмом домаћег производа из Србије, 
Хрватске, Турске...

 3.  Политизација ПДв – “потезање” увођења ниже и отежавање 
поврата ПДВ предузетницима од УИО што имплицира нелик-
видност предузећа, недостатак инвестиција или непотребно 
задуживање инвеститора. О овом проблему је у наредном тексту 
посвећено једно поглавља и дат је експлицитан емпиријски 
одговор на питање помоћи сиромашним грађанима увођењем 
ниже стопе ПДВ.

 4.  Толерисање монопола. Република Српска је једно одријетких 
европских тржишта у којима се гаји концепт неолибералног 
капитализма и немијешања у тржишне цијене. Резултат 
неуређеног тржишта су, како то један од водећих српских 
економиста каже: „Европске цијене“, кроз моноплоистичко 
понашање малопродајних трговачких ланаца, и „Афричке плате“ 
кроз ниску продуктивност и ефикасност у производњи. 

 

 Можда је графикон 5. најбољи показатељ монополизма и увозног 
лобија на примјеру нафтних деривата. Иако су акцизне стопе у 
БиХ и три пута ниже на исте производе од оних у Европској 
унији, цијене су исте. Очигледно је да постојећи инспекцијски 

Графикон 5 - Стопе акциза БиХ и ЕУ
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инструменти не функционишу и да итекако има простора да 
се смањењем екстра профита заштити потрошач и или напуни 
буџет. Нема дилема да се треба окренути Неоинституционалној 
економији.

 5.  “Неразумна пореска конкуренција”. Република Српска, уосталом 
као и цјелокупан регион Југоисточне европе, напросто се 
такмичи да ниским стопама пореза на добит привуче стране 
директне инвестиције. С обзиром да се порез на добит наплаћује 
по принципу свјетског дохотка, стране компаније сврставају 
пореске законе међу последње у разлозима, када се одлучују 
за улагање. Резултат такве конкуренције је само низак ниво 
прихода, немогућност остваривања екстрафискалних циљева 
(због широке основице и непостојања пореских олакшица) и 
апсолутно неповољна пореска структура комплетног система и 
са економског аспекта и са аспекта прикључења ЕУ (о пореској 
структури у даљем раду је посвећена већа пажња).

Табела 5: Стопе пореза на добит
Земље

у транзицији
(1)

Стопа 
пореза на 

добит

Земље чланице 
ЕУ (15)

(2)

Општа стопа 
пореза на 

добит

10
нових чланица ЕУ

(3)

Општа стопа 
пореза на 

добит
Албанија 25,0 % Аустрија 34,0 % Чешка Република 28,0 %
Бугарска 23,5 % Белгија 39,0 % Естонија 26,0 %
Македонија 15,0 % В. Британија 30,0 % Мађарска 16,0 %
Румунија 25,0 % Данска 30,0 % Латвија 15,0 %
Хрватска 20,0 % Финска 29,0 % Литванија 15,0 %
Србија 10,0 % Француска 33,0 % Пољска 19,0 %
Црна Гора 9,0 % Њемачка 25,0 % Словачка Република 19,0 %

мах. 20,0 % Грчка 37,5 % Словенија 25,0 %
БиХ: Италија 36,0 % Кипар 15,0 %
Република Српска 10,0 % Ирска 16,0 % Малта 35,0 %
Федерација БиХ 10,0 % Луксембург 22,0 % Просјек колоне 3: 21,3 %

Просјек колоне 1: 15,0 % Холандија 34,5 %
Португал 30,0 %
Шпанија 35,0 %
Шведска 28,0 %

Просјек колоне 2: 30,6 %
Просјек ЕУ (25): 25,95 %
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 6.  Неповољна пореска структура
 7.  Нерационалност јавних расхода “предизборне године”, 

нерационално задуживање локалних самоуправа.
 8.  Неефиксна УИО 
 9.  Скупа и неефикасна администрација на нивоу БиХ
 10.  Одлагање реформе система социјалне заштите
 11.  Релативно фискално оптерећење међу највишим у Европи
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8. оСЈЕТљИвоСТ ПРоБЛЕМА: БоСНА И ХЕРЦЕГовИНА ПРИХоДНо 
НАЈЗАвИСНИЈА оД ИНДИРЕКТНИХ ПоРЕЗА У ЕвРоПИ

Фискус Босне и Херцеговине се у предстојећем процесу интеграција суочава са 
најмање два генерална проблема: (1.) са чињеницом да су порески приходи 
од индиректних пореза двоструко билансно значајнији за БиХ него за ЕУ, те да 
ће у том контексту у предстојећем периоду с циљем хармонизације пореских 
прописа у ЕУ постојати притисци за реструктуирањем пореског система, и (2.) са 
чињеницом да је консолидовани буџет предимензионисан за наредни период 
(усљед енормног раста прихода од увоза, личне потрошње која превазилази 
БДП, прихода од приватизације којих више неће бити, барем не за Републику 
Српску), а на смањење јавних расхода готово је немогуће рачунати – у економској 
теорији та појава је позната као „ефекат зупчаника“ или Рачетов ефекат: 
„номиналне величине када се једном повећају готово се никада не враћају на 
претходни ниво“, барем не без јаке институционалне подршке и борбе против 
јаких интересних група, какве и јесу у БиХ. Просто речено, на смањење буџета као 
одговор на смањење прихода се не може озбиљно рачунати, већ рјешење треба 
тражити симултано и на приходној и на расходној страни јавних финансија.

8.1. РЕФоРМИСАНИ СИСТЕМ ИНДИРЕКТНоГ оПоРЕЗИвАњА 

Прикупљање индиректних пореза било је у надлежности ентитета и Брчко 
дистрикта све до краја 2004. године. Прелазним законом о спајању царинских 
управа и формирању Управе за индиректно опорезивање обједињене су 
Царинска управа Федерације БиХ, Републичка управа царина Републике Српске 
и Царинска служба Дистрикта Брчко у јединствено царинско подручје БиХ и 
основана Управа за индиректно опорезивање (УИО). 

Успостављањем Управе за индиректно опорезивање извршен је пренос 
надлежности у сфери наплате индиректних пореза са ентитета и Дистрикта 
Брчко на ниво државе. Пренос надлежности се одвијао постепено. Године 2005, 
УИО је преузела надлежност у наплати царина и царинских дажбина, акциза, 
пореза на промет на акцизне производе и накнаде за путеве из цијене нафте 
и нафтних деривате (путарине). Увођењем ПДВ-а, од јануара 2006. г, УИО је 
преузела надлежности у наплати свих индиректних пореза: царине и царинских 
дажбина, акциза, ПДВ-а наплаћеног на увоз и у земљи, те путарине из цијене 
нафтних деривата.



88

доц. др Александар Стојановић

8.2. ПЛАНИРАњЕ ПРИХоДА оД ИНДИРЕКТНИХ ПоРЕЗА

Током протеклих година, приступом Средњорочног оквира планирања, 
израђују се документи оквирног буџета (ДОБ) на државном, ентитетским 
и нивоу Дистрикта Брчко. До успостављања Фискалног савјета БиХ (што 
је институционални приоритет приоритета на коме треба инсистирати у 
садашњој ситуацији), координацију израде ДОБ-а врши Координациони 
одбор за буџет чији су чланови помоћници министара за буџет у 
министарствима финансија БиХ, РС, ФБИХ, те директори Дирекције за 
финансије БД, Одјељења за макроекономску анализу и Дирекције за 
економско планирање. У оквиру рада Координационог одбора за буџет, 
Одјељење за макроекономску анализу врши пројекције индиректних 
пореза на Јединственом рачуну УИО. Планирање директних пореза у 
надлежности је ентитета и Дистрикта Брчко. Министарства финансија 
на државном, ентитетском и нивоу Дистрикта Брчко израђују Документе 
оквирног буџета који садрже средњорочне фискалне прогнозе за текућу 
и двије наредне године. Процес средњорочног планирања буџета има 
јасно дефинисан буџетски календар који захтјева залагање свих страна 
укључених у буџетски циклус. 

У оквиру наведеног календара, Одјељење за макроекономску анализу два 
пута годишње израђује пројекције прихода од индиректних пореза. Прве 
пројекције израђују се на почетку буџетског циклуса, у мјесецу априлу, како 
би се осигурало довољно времена за државну и ентитетске владе да израде 
властити средњорочни план расхода. Ажуриране пројекције израђују се у 
септембру, на основу којих се одобравају коначни буџетски плафони.

У наредној табели дат је преглед априлских пројекција индиректних пореза 
који је ОМА УО УИО израдила за потребе Документа оквирног буџета БиХ 
2009. - 2011. године. Ради се о програмском сценарију, који је израђен под 
сљедећим претпоставкама:

1. Примјена Споразума о стабилизацији и придруживању почев од 
01.06.2008.године.

2. Измјене Закона о царинској политици (укидање 1% царинског 
евидентираја и увођење наплате таксе по основу царињења) 
почев од 01.01.2009.године. 

3. Измјене закона о акцизама почев од 01.01.2009.године.
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Треба напоменути да је у оквиру објављених пројекција наглашено да 
пројекције прихода од царина представљају грубе процјене, обзиром да у 
вријеме израде нису биле расположиве одредбе Споразума о стабилизацији 
и придруживању као и тачан датум његове примјене.

Табела 6: Пројекције прихода од индиректних пореза за период 2008-2011 (мил. КМ)
2007 2008 2009 2010 2011

ПДВ (нето) 2.868,46 3.171,18 3.551,78 3.871,00 4.171,00
Порез на пр. на ЈР 0,52
Акцизе 917,55 965,09 1118,47 1187,42 1259,81
Царине 655,17 697,31 582,23 488,96 391,45
Путарина 186,74 199,00 211,63 223,77 236,53
Остало 28,13 28,41 28,70 28,99 29,28
УКУПНо 4.656,58 5.060,99 5.492,80 5.800,13 6.087,91
Пренос из претходне године 110,9
СРЕДСТвА ЗА РАСПоДЈЕЛУ 4.767,48 5.060,99 5.492,80 5.800,13 6.087,91

Извор: ОМА УО УИО, Билтен бр. 34

Из горње табеле када се узме и ефекат пада спољнотрговинске размјене, 
очигледно је да су приходи у 2009. години далеко нижи од пројектованих, 
што опет указује на раст неефикасности наплате УИО.

8.3. СТРУКТУРА ИНДИРЕКТНИХ ПоРЕЗА

Према консолидованом извјештају који укључује приходе Институција БиХ, 
ентитета, кантона и Брчко дистрикта (у даљем тексту централна влада) 
у 2007. години прикупљено је 4.745,66 мил КМ прихода од индиректних 
пореза, што чини 88,9% пореских, односно 75,57% укупних прихода. 

Удио индиректних пореза у пореским приходима је скоро двоструко 
већи од просјека замаља ЕУ-27, и значајно већи него у земљама које су у 
блиској прошлости приступиле Унији (графикон бр. 6 на стр. 91). Разлози 
оволиких разлика у структури прихода могу се објаснити чињеницом да је 
БиХ економија знатно неразвијенија у поређењу са земљама ЕУ, због чега 
највећи дио прихода генерише од пореза на потрошњу добара и услуга. За 
разлику од БиХ, земље Уније генеришу значајан удио пореских прихода од 
директних пореза, као што су порези на добит, доходак, имовину и сл.
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Табела: Босну и Херцеговину очекује постепено реструктуирање пореског 
система.

Табела 7: Пореско оптерећење, пореска структура и пореске стопе у ЕУ

Укупни порези Индиректни 
порези

Директни 
порези

Доприноси 
за социјално 
осигурање

Највиша 
стопа пореза 
на доходак 

грађана

Ефективна 
највиша 

стопа пореза 
на добит 

предузећа
у % GDP у % укупних прихода

2006 2006
1995 2001 2006 1995 2006 1995 2006 1995 2006

EU258 40,5 41,1 40,4 33,6 34,8 31,5 33,1 34,9 32,1 41,7 27,4
EU15 40,6 41,2 40,5 33,5 34,6 31,5 33,5 34,9 31,9 46,2 31,4
BE 45,1 46,2 46,6 29,5 29,7 37,9 38,8 32,7 31,4 50,0 34,0
CZ 39,9 34,3 35,4 34,7 31,3 25,1 26,2 40,2 42,4 32,0 28,0
DK 49,3 49,9 48,9 34,8 36,1 62,1 60,5 3,1 3,4 47,6 30,0
DE 40,8 40,8 40,2 30,1 30,5 27,5 27,1 42,4 42,3 45,0 38,3
EE : : 35,2 : 40,1 : 24,4 : 35,5 26,0 26,0
EL 32,6 37,0 36,2 44,1 40,5 23,8 26,9 32,1 32,5 40,0 35,0
ES 33,4 35,5 36,2 32,6 33,6 31,3 31,3 36,0 35,2 45,0 35,0
FR 44,0 45,0 44,2 36,8 35,2 20,6 27,6 42,6 37,2 49,6 35,4
IE 33,4 30,5 28,6 43,9 43,7 41,1 40,8 15,0 15,5 42,0 12,5
IT 41,2 42,5 41,7 30,9 35,9 37,4 34,5 31,6 29,5 45,0 37,3
CY : 32,7 32,5 : 42,7 : 35,8 : 21,5 30,0 15,0
LV 37,2 31,8 31,3 40,7 37,7 23,2 29,9 36,1 32,4 25,0 15,0
LT 28,6 29,1 28,8 43,0 43,5 30,7 26,2 26,4 30,2 33,0 15,0
LU 42,3 40,7 41,9 31,9 33,4 41,6 39,3 26,5 27,3 38,0 30,4
HU : 39,4 38,8 : 39,2 : 26,9 : 33,9 40,0 17,7
MT 27,7 30,4 31,3 46,0 42,5 31,4 36,1 22,6 21,4 35,0 35,0
NL 40,6 40,0 39,5 29,3 33,5 31,2 31,3 39,5 35,2 52,0 34,5
AT 42,3 45,3 44,4 35,9 35,2 28,4 31,6 35,6 33,2 50,0 34,0
PL 34,3 41,2 39,1 37,5 40,4 33,2 18,7 29,4 40,9 40,0 19,0
PT 33,6 35,6 36,3 43,5 42,1 26,6 26,9 29,9 30,9 40,0 27,5
SI 41,3 39,4 39,8 39,5 41,9 17,5 20,2 43,0 37,9 50,0 25,0
SK 41,5 32,9 33,0 37,7 36,4 27,9 22,6 34,5 41,0 38,0 19,0
FI 46,0 46,0 45,9 31,0 30,6 38,2 42,9 30,8 26,5 53,0 29,0
SE 49,5 52,2 50,6 32,8 34,3 40,8 36,8 26,4 28,9 56,0 28,0
UK 35,4 37,3 35,8 39,9 38,9 42,6 44,2 17,5 16,9 40,0 30,0

Извор: “Structures of the taxation systems in the EU: 1995-2006”, http://europa.eu.int/comm/eurostat/
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Поређење података треба, наравно, узети са резервом због чињенице да се 
структура индиректних пореза БиХ разликује од дате стуктуре у Европској 
Унији, те да методологија израде консолидованог извјештаја за БиХ није 
усклађена са методологијом EUROSTAT-а. Такође треба имати у виду да 
Унија представља зону слободне трговине између земаља чланица, што има 
значајан ефекат на царинске приходе као и цјелокупну структуру пореза.

Коментар: Висока зависност БиХ од индиректних пореза

8.4. ПРИХоДИ оД ПоРЕЗА НА ДоДАТУ вРИЈЕДНоСТ

Порез на додану вриједност је нето свефазни порез на промет који се убире 
у свакој фази промета од увоза, производње до малопродаје. Увођење 
ПДВ у 2006. години са јединственом стопом од 17% донијело је значајан 
раст прихода од индиректних пореза, углавном узрокован сљедећим 
факторима: предности самог система ПДВ у односу на порез на промет и 
више стопе ПДВ у од приходовно неутралне. 

У 2006. години наплаћено је заједно ПДВ и пореза на промет за чак 48,69% 
више него што је наплаћено пореза на промет у 2005. години. 

Приходи од ПДВ су енормно расли (готово двоструко више од номиналног 
БДП), што је и разумљиво с обзиром на почетак примјене ПДВ. Међутим, 
та корелација БДП и ПДВ ће нестати и за очекивати је да ће бити на нивоу 
просјека земаља у транзицији: „за сваки пораст БДП од 1% приход од ПДВ 
расте за 1,2%“.9 

Графикон 6 - Учешће индиректних пореза у пореским приходима

Извор: Eurostat, GFS Summmary tables, 1/2008 и OMA УO УИO
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Ова хипотеза се може провјерити и у макроекономским подацима БиХ 
који говоре да је лична потрошња (основица ПДВ) за 18% већа од БДП. 
То је сигурно добар показатељ стабилности прихода од ПДВ с обзиром 
на пројектовани раст номиналног БДП током транзиционог процеса 
ка ЕУ. Показатељ који ће сигурно значајно, путем тзв. аутоматског 
стабилизатора, амортизовати губитке од царинских прихода. Међутим, 
не треба дату пропорцију узети као константу с обзиром да ће растом 
друштвеног производа у његовом удјелу све већи значај имати 
инвестициона потрошња (ослобођена ПДВ) у односу на личну потрошњу.

Дејство аутоматског стабилизатора у економијама у транзицији: 
подстицаји из ЕУ фондова воде расту економије узрокује и раст јавних 
прихода.

8.5. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА ТРжИШТА НАКоН ПоТПИСИвАњА ССП

Потписани Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском унијом 
се састоји из десет глава, а обухвата сљедећа подручја: политички дијалог, 
регионалну сарадњу, слободно кретање робе, кретање радне снаге, 
пословно настањивање, пружање услуга, кретање капитала, усклађивање 
закона, провођење закона и правила конкуренције, правда, слобода и 
сигурност, политика сарадње, финансијска сарадња, институционалне, 
опште и законске одредбе. Један од најважнијих дијелова споразума 
садржан је у глави III, а односи се на либерализацију тржишта роба. У првим 
годинама примјене Привременог споразума најзначајније одредбе везане 
су за успоставу подручја слободне трговине. Споразум омогућује примјене 

Графикон 7 - Стопе раста БДП и буџетског салда у земљама приступницама и 
кандидаткињама 2002. године

Извор: Европска комисија, 2003
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такси за пружене услуге, што је од значаја за компензацију губитка прихода 
од тзв. царинског евидентирања које сада наплаћује УИО приликом увоза 
у висини од 1% на царинску основицу. Царинско евидентирање de facto 
има карактер додатне царине (ad valorem или пропорционални порез) 
и оно се мора укинути даном ступања на снагу споразума. У њиховом 
процесу приближавања ЕУ стандардима, друге земље у регион су укинуле 
њихове једноставне таксе за царинско евидентирање и замијенили их са 
‘административним таксама’ фиксних износа, с обзиром на приближно 
процјењене трошкове услуга, како је приказано у доље датој табели. У 
Македонији, која је кршила Споразум о стабилизацији и придруживању, 
такса за царинско евидентирање  је укинута .10

8.6. ПРоЈЕКЦИЈА ПРИХоДА оД ЦАРИНА оД СТРАНЕ АУТоРА

У овом дијелу рада, покушаће се доћи до израчуна оквирне пројекције 
царинских прихода на основу сљедећих улазних параметара:

1.  Царинске концесије предвиђене ССП
2.  Сезонски ефекти
3. Пројекције увоза за наредни период од стране Дирекције за 

економско планирање
4.  Показатељи робне размјене 
5.  Претпоставке аутора

8.6.1. Царинске концесије предвиђене ССП

8.6.1.1. Царинске концесије на индустријске производе
Царине на увоз у Босну и Херцеговину индустријских производа поријеклом 
из Заједнице, осим оних наведених у Анексу I, биће укинуте ступањем на 
снагу овог споразума.

Табела 8:
Земља Царински закон Административна законска такса
Хрватска 10 Куна по усвојеној декларацији Фиксна стопа таксе (трошак услуге)
Србија - Фиксна стопа таксе (трошак услуге)
Албанија - Фиксна стопа таксе (трошак услуге)
Косово 0.5 Еуро за сваки готовински рачун

Македонија - 1% вриједности документа за зоне 
индустријског развоја, и путарине

Црна Гора - Фиксна стопа таксе (трошак услуге)
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Царине на увоз у Босну и Херцеговину индустријских производа поријеклом 
из Заједнице које су наведене у Анексу I (а), (б) и (ц) постепено ће се 
смањивати и укинути у складу са сљедећим временским распоредом: 

1. на дан ступања на снагу овог споразума, увозна царина бит ће 
смањена на 50% полазне царине, а 1. јануара прве године након 
ступања на снагу овог споразума увозна царина бит ће укинута за 
производе наведене у Анексу I (а);

2. на дан ступања на снагу овог споразума, увозна царина биће 
смањена на 75% од полазне царине, 1. јануара прве године након 
ступања на снагу овог споразума увозна царина биће смањена на 
50% од полазне царине, 1. јануара друге године након ступања 
на снагу овог споразума увозна царина биће смањена на 25% 
од полазне царине, а 1. јануара треће године након ступања на 
снагу овог споразума увозна царина биће укинута за производе 
наведене у Анексу I (б); 

3. на дан ступања на снагу овог споразума, увозна царина биће 
смањена на 90% од полазне царине, 1. јануара прве године након 
ступања на снагу овог споразума царинска стопа биће смањена 
на 80% од полазне царине, 1. јануара друге године након ступања 
на снагу овог споразума увозна царина биће смањена на 60% од 
полазне царине, 1. јануара треће године након ступања на снагу 
овог споразума увозна царина биће смањена на 40% од полазне 
царине, 1. јануара четврте године након ступања на снагу овог 
споразума увозна царина биће смањена на 20% од полазне 
царине, а 1. јануара пете године након ступања на снагу овог 
споразума увозна царина биће укинута за производе наведене у 
Анексу I (ц).

Табела 9:
Анекс “0” “1” “2” “3” “4” “5”
I (а) 50 % 0 %
I (б) 75 % 50 % 25 % 0 %
I (ц) 90 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 %

Легенда: 
година „0“: дан ступања на снагу Привременог споразума, 1.7.2008.
година “1”: 1.1.2009., 
година “2”: 1.1.2010., 
година “3”: 1.1.2011., 
година “4”: 1.1.2012., 
година “5”: 1.1.2013.
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8.6.1.2. Царинске концесије на пољопривредне производе
Од дана ступања на снагу овог споразума Босна и Херцеговина ће:

-  укинути царине које се примјењују на увоз одређених пољопривредних 
производа поријеклом из Заједнице, наведених у Анексу III (а);

-  постепено смањивати царине које се примјењују на увоз одређених 
пољопривредних производа поријеклом из Заједнице, наведених у 
Анексу III (б), (ц) и (д), у складу с временским распоредом утврђеним 
за сваки производ у том анексу. 

-  укинути царине које се примјењују на увоз одређених 
пољопривредних производа поријеклом из Заједнице наведених у 
Анексу III (е) у оквиру царинске квоте назначене за дате производе.

8.6.2. Сезонски ефекти

Табела 10:
Анекс “0” “1” “2” “3” “4” “5”
III (а) 0 %
III (б) 50 % 0 %
III (ц) 75 % 50 % 25 % 0 %
III (д) 90 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 %
III (е) 0 % у оквиру дате царинске квоте за сваки производ 

Легенда: 
година „0“: дан ступања на снагу Привременог споразума, 1.7.2008.
година “1”: 1.1.2009., 
година “2”: 1.1.2010., 
година “3”: 1.1.2011., 
година “4”: 1.1.2012., 
година “5”: 1.1.2013.

Графикон 8 - Мјесечне осцилације наплате прихода од царина 2006-2007

Извор: ОМА, билтени 21 и 33
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Из наведеног приказа може се израчунати да је у посљедње двије године у 
другом полугодишту остварено 55,93 % царинских прихода. Овај податак је 
релевантан за пројекцију прихода од царина, обзиром да је примјена ССП 
започела 1.7.2008.године.

С обзиром на ове податке, али и текуће информације о паду царинских 
прихода који узимају пад размјене од 20% са иностранством, очигледно је 
да је пад царина од преко 50% у прва два квартала 2009. године очигледног 
субјективног карактера.

8.6.3. Пројекције увоза од стране Дирекције за економско планирање

Пројектоване стопе раста увоза износе 15%, 10%, 8% и 7% за 2008, 2009, 
2010. и 2011. годину респективно. Подаци за први квартал 2008. године 
указују на знатно снажнији раст увоза од пројектованог, али је то такође 
била карактеристика и претходне године, када је забиљежен двоструко већи 
раст увоза у прват три мјесеца у односу на остварени годишњи износ.

8.6.4. Показатељи робне размјене

Око 80% увоза представљају индустријски производи.

8.6.5. Процјена увоза

1. Увоз из „остатка свијета“ (RW) ће остати на релативном нивоу 
из 2008. године (либерализација трговине са ЕУ не би требала 
нарушити баланс услијед свјетских економских кретања: пове-
ћање размјене са нарастајућим економијама Кине и Русије, пад 
УСА долара, Хрватска и Србија као најзначајнији спољнотрговин-
ски партнери још нису у ЕУ), док је увоз из ЕУ израчунат тако да 
укупни увоз одговара пројектованим износима од стране ДЕП-а. 
На овај начин су израчунате стопе раста увоза из ЕУ од 15,89%, 
12,71% и 11,13% за 2009., 2010. и 2011. годину.

2. Претпоставка је да су приходи од царина на индустријске 
производе равномјерно распоређени у Анексу I (а), (б), (ц) и оних 
који нису наведени у Анексу I.
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3. Претпоставка је да су приходи од царина на пољопривредне 
производе равномјерно распоређени у Анексу III (а), (б), (ц), (д) и (е) 

4. Претпоставка је да се све царине из Анекса III (е) укидају даном 
ступања на снагу ССП. По основу примјене ССП доћи ће до 
континуираног снижења царинских стопа, а у првој години примје-
не Споразума о стабилизацији и придруживању процијењено 
смањење прихода по овој основи је 90 милиона КМ.

Приходи од царинског евидентирања биће дјелимично надокнађени 
увођењем таксе по основу царињења. Према расположивим подацима 
УИО у 2007. год. наплаћено је укупно 76,6 милона КМ по основу накнаде за 
царинско евидентирање, а након потписивања ССП оваква врста накнаде 
ће бити укинута. УИО користећи искуства других земаља (нпр. Бугарске) 
намјерава увести наплату таксе по основу царињења. Међутим, извјесно 
је да ће по овом основу доћи до значајног смањења прихода, које је 
орјентационо процијењено на 40 милиона КМ на годишњем нивоу. 

У 2007. години, укупан износ који је прикупљен од такси за царинско 
евидентирање у БиХ се процјењује на отприлике 76.6 милиона КМ. ЕУ 
ТПП је направио процјену за тренутни износ од 1% таксе за царинско 
евидентирање, узимајући у обзир промјене у вањскотрговинској политици 
БиХ, с обзиром на ступање на снагу ЦЕФТА Споразума и потписивање ССП 
Споразума. Потписивање ССП учиниће таксу за царинско евидентирање 
непримјењивом на увоз из ЕУ, у складу са Чланом 36. Споразума о 
стабилизацији и придруживању. Осим тога, такса за царинско евидентирање 
тренутно није примјењива на увоз из земаља чланица ЦЕФТА-е11 и Турске (у 
складу са одредбом билатералног споразума са Турском). Стога ће тренутни 
износ бити умањен за око 24.5 милиона КМ, како је приказано у сљедећој 
табели.

Табела 11:                             (у мил. КМ)

Поријекло робе Царина прикупљена по 
МФН стопи

1% Царинске таксе 
прикупљене у 2007

1% Царинске таксе након 
потписивања ССП

ЕУ 5.175,05 51,75 0,00
МФН12 2.479,39 24,79 24,79
УКУПНО 7.654,44 76,54 24,79

Табела представља прикупљене таксе за царинско евидентирање у 200713 . 
Преузето из Приједлога нацрта за измјену таксе за царинско евидентирање, како је прописано у 
Закону о царинској политици БиХ, Члан 12, параграф 2, Министарство финансија БиХ, Сарајево.
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Постоји и додатни потенцијал за приходе од акциза који се вежу за 
минерална горива зато што у ЕУ постоје акцизе на горива попут керозина, 
природног и течног гаса. У том смислу могуће је увођење нових акциза на 
додатне производе, а потом и реструктуирање висина акциза у зависности 
од тога у коју су намјену користи (за погон мотора, за погон мотора у 
комерцијалне сврхе или за гријање). Зависно од категорије иста врста 
производа имала би различиту акцизу, а све у циљу испуњавња ширих 
задатака заштите околине, транспортне политике, енергетске политике, 
пољопривредне политике те политике запошљавања. Такође, не треба ни 
искључити могућност примјене „хрватског модела“ у пореском систему - 
увођење неких старих пореза, као што је порез на луксузна добра (накит, 
крзна, виле, јахте и сл.).14 

На основу наведених улазних параметара, израчунате су пројекције прихода 
од царина које су приказане у табели 12.

Методологија:
Укупан износ царина прикупљених у 2007. години подијељен је на износ 
царина поријеклом из земаља ЕУ (70%) и остатка свијета (RW, 30%). 
Царине поријеклом из ЕУ подијељене су на царине на индустријске (80%) и 
пољопривредне (20%) производе.

Табела 12: Пројекција прихода од царина (без ефекта Свјетске кризе) 2008. - 2011.

2007 2008 
I полуг.

2008 
II полуг. 2008 2009 2010 2011

Укупно 655,17 332,04 278,63 610,67 416,75 292,18 299,54
ЕУ (70%)  458,62 232,43 152,21 384,64 190,71 66,14 73,51

 Индустрија (80%)  366,90 185,94 126,84 312,79 158,93 55,12 61,25
нису нав.у I 91,72 46,49 0,00 46,49 0,00 0,00 0,00

I (а) 91,72 46,49 29,50 75,98 0,00 0,00 0,00
I (б) 91,72 46,49 44,25 90,73 61,13 0,00 0,00
I (ц) 91,72 46,49 53,10 99,58 97,80 55,12 61,25

 Пољопривреда (20%)  91,72 46,49 25,37 71,85 31,79 11,02 12,25
III (а) 18,34 9,30 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00
III (б) 18,34 9,30 5,90 15,20 0,00 0,00 0,00
III (ц) 18,34 9,30 8,85 18,15 12,23 0,00 0,00
III (д) 18,34 9,30 10,62 19,92 19,56 11,02 12,25
III (е) 18,34 9,30 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00

RW (30%) 196,55 99,61 126,42 226,03 226,03 226,03 226,03
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Пројекције прихода за прво полугодиште 2008. године:
С обзиром да је израчунато је да је у посљедње двије године у првом 
полугодишту прикупљено 44,07% годишњег нивоа царина, пројектовани 
износ царина за прво полугодиште израчунат је на сљедећи начин: 
одговарајући износ царине из 2007 x пројектована стопа раста увоза за 
2008 x удио првог полугодишта у годишњем износу царина. Тако је нпр. 
износ царина на индустријске производе из Анекса I (а) наплаћен у првом 
полугодишту 2008.године израчунат на сљедећи начин: 

91,72 x 1,15 x 0,4407= 46,49
На исти начин израчунате су све поткатегорије царина из ЕУ (на индустријске 
и пољопривредне производе) као и на царине од остатка свијета.

Пројекције прихода за друго полугодише 2008. године: 
Пројектовани износ царине за друго полугодиште 2008. израчунат је на 
сљедећи начин: одговарајући износ царине из 2007 x пројектована стопа 
раста увоза за 2008 x удио другог полугодишта у годишњем износу царина 
x проценат смањења царине из одговарајуће клаузуле ССП

Пројекције прихода за 2009. годину за сваку категорију царина поријеклом 
из ЕУ израчунате су на сљедећи начин : одговарајући износ царине из 2007 
x пројектована стопа раста увоза за 2008 x пројектована стопа раста увоза из 
ЕУ за 2009 x проценат смањења царине из одговарајуће клаузуле ССП, док 
је за царине поријеклом из остатка свијета претпостављено да ће остати на 
нивоу из 2008 (ефекат супституције).

Пројекције прихода за 2010. годину за сваку категорију царина поријеклом 
из ЕУ израчунате су на сљедећи начин : одговарајући износ царине из 2007 
x пројектована стопа раста увоза за 2008 x пројектована стопа раста увоза 
из ЕУ за 2009 x пројектована стопа раста увоза из ЕУ за 2010 x проценат 
смањења царине из одговарајуће клаузуле ССП.

Пројекције прихода за 2011. годину за сваку категорију царина поријеклом 
из ЕУ израчунате су на сљедећи начин : одговарајући износ царине из 2007 
x пројектована стопа раста увоза за 2008 x пројектована стопа раста увоза 
из ЕУ за 2009 x пројектована стопа раста увоза из ЕУ за 2010 x пројектована 
стопа раста увоза из ЕУ за 2011 x проценат смањења царине из одговарајуће 
клаузуле ССП.
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Пројекција према основном (baseline) сценарију односно под претпоставком 
неизмијењених политика у области царина, израчуната је под претпоставком 
да ће приходи од царина расти у складу са пројектованим стопама раста 
увоза од стране Дирекције за економско планирање. Из наредне табеле 
могу се видјети губици прихода од царина услијед примјене Споразума о 
стабилизацији и придруживању (разлика baseline и програм сценарија).

8.7. Додатни проблеми: интересни лобији и политизација ПДв

Вијеће министара БиХ је предложило измјене царинске тарифе због 
подстицаја домаћој производњи. Смањење царинских прихода по основу 
предложених измјена Закона о царинској тарифи износи око 110 милиона 
КМ.

Укупно смањење прихода од царина по наведена три основа (прва два: 
губитак од царинског евидентирања, те постепеног укидања царина) 
износио би 240 милиона КМ за текућу годину. 

Стога се категотично треба супроставити интересним – увозним лобијима 
да „изнуде“ измјене царинске тарифе због подстицаја домаћој производњи. 
Разлог је, поред додатног приходног проблема фискусу, и сасвим 
непредвидљив ефекат ових мјера у условима непостојања адекватне 
институционалне подршке. Далеко је боље субвенционирати селективно 
активности за које Влада процјени да би могле остварити позитивне 
економске ефекте.

Посебну, додатну опасност по приходе, чине иницијативе за увођењем 
ниже стопе ПДВ. С обзиром да је ријеч о мјери која је „политички изузетно 
профитабилна“ и лако и све више добива подршку у широј јавности, у циљу 
доказивања бесмислености мотива и ефеката овог приједлога у даљем 
тексту ћемо се осврнути на емпиријско доказивање хипотезе да увођење 

Табела 13: (мил. КМ)

 2007 2008 2009 2010 2011
Baseline 655,17 753,45 828,79 895,09 957,75
Програм 655,17 610,67 416,75 292,18 299,54
Разлика 0,00 142,77 412,04 602,92 658,21
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ниже стопе не ублажава регресивност и не представља адекватну помоћ 
нижим доходовним групама становништва. 

8.7.1. Емпиријска анализа диференцијације стопа ПДв у БиХ

Што се тиче система ПДВ све изгледа савршено, и то јесте са аспекта пуњења 
буџета. Али, постоји и проблем: потрошач са дохотком од 1.000 КМ и онај 
са дохотком од 200 КМ нису равноправни. Онај са 1.000 КМ дохотка ће за 
исту потрошачку корпу платити буџету 5 пута мање пореза, од овог другог 
сиромашнијег по дохотку.

Увиђајући ову неправду у опорезивању, појављују се од стране појединих 
политичара (додуше у предизборној кампањи) притисци на Парламент 
да се ова неправда, коју се тек након пар година од увођења ПДВ уочили, 
исправи увођењем ниже стопе.

Циљ овог дијела рада је да докаже да ли је увођење ниже стопе ПДВ стварна 
помоћ сиромашнијим, односно ко ће од актера приче: предлагач закона, 
предлагач буџета, становништво или предузетници имати стварну корист. 

Социјални ефекти пореза на додату вриједност огледају се, поред осталог 
и нарочито, у степену регресивности. Наиме, за разлику од пореза на 
промет гдје су због великог броја стопа могуће комбинације које смањују 
регресивност пореза на промет у малопродаји код пореза на додату 
вриједност то није могуће.

Емпиријска истраживања ове појаве у развијеним земљама су малобројна 
и не могу дати коначан одговор о размјерама регресивности односно 
утицају диференцијације стопа на њезино ублажавање односно укидање, 
те евентуално прогресивност. А за земље транзиције готово да и не постоје 
услед чега се можда и највећа неслагања односе на питања постојања, 
размјера и важности регресивности пореза на додату вриједност.
 
8.7.1.1. Појам и проблем регресивности
Класична дефиниција регресивних пореских стопа била би да су то такве 
стопе које се смањују када се пореска основица повећава. Разлози због 
којих је порез на додату вриједност (са једном стопом) регресиван крију 



102

доц. др Александар Стојановић

се у околности да са порастом дохотка становништва опада маргинална 
склоност ка потрошњи. Економска истраживања су показала да сиромашни, 
за разлику од богатих, процентуално већи дио дохотка троше, углавном на 
основне животне намирнице и стан, док мањи дио штеде. Ово, наравно, 
не значи да у апсолутном износу сиромашни више троше од богатих, већ 
да је у структури намјене њиховог дохотка удио потрошње већи. Такође се 
треба подсјетити констатације да како доходак расте гранична склоност ка 
потрошњи опада, а гранична склоност ка штедњи расте.

Даље, у објашњавању појма регресивности, у недостатку података за 
представљени хипотетички примјер, биће представљени резултати једног 
економетријског истраживања (извор података: “Извјештај Пореске управе 
РС о уплаћеним јавним приходима од 01.01. до 26.11. 2002”.) из године 
која је претходила увођењу ПДВ, а из које се захваљујући различитим 
стопама тадашњег малопродајног пореза на промет, могла и приближно 
(занемарујући пореску утају) одредити и висина потрошње становништва 
на луксузна добра, односно основне производе и услуге.

Из претходне табеле је видљиво да је становништво прије увођења пореза 
на додату вриједност на производе опорезоване вишом стопом (луксузне) 
трошило 47% а на основне производе и услуге 53% свога дохотка. Рачунајући 
да се ништа значајније није промијенило у стандарду становништва ове 
показатеље узећемо као константу за даље истраживање.

У наредној табели су приказани резултати истраживања професора 
Ханића: граничне склоности ка потрошњи за домаћинства сврстана у 11 
група по редослиједу који је заснован по висини њиховог расположивог 
дохотка, а потом израчуната потрошња и оптерећења пореском стопом од 

Табела 14: Израчунавање потрошње на основу прикупљених прихода

Р/б. Врста прихода Стопа Износ Основица Посебан порез за 
жељез. саобраћај Стопа

(1) (2) (3) (4) (5) = (4)*(3)/100 (6) = (5)*(7)/100 (7)
1. 715113-715117* 18% 135.642.080,60 753.567.114,20 15.071.342,28 (2%)
2. 715112** 8% 76.639.934,07 957.999.175,90 19.159.983,52 (2%)
3. 715151-715212*** 8% 63.965.708,83 799.571,36 15.991.427,21 (2%)
4. УКУПНО 2.+3. 8% 140.605.642,90 1.757.570.536,30 35.151.410,73 (2%)
5. УКУПНО 1.+4. 276.247.723,50 2.511.137.650,50 50.222.753,01
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17% и потом израчуната ефективна пореска стопа. И њих ћемо узети као 
консатанту за даљи рад.15

Закључак је да јединствена пореска стопа од 17% изазива дејство пореске 
регресије, и то такво да се ефективне пореске стопе крећу у распону од 14% 
за најсиромашнија домаћинства, до 10% за најбогатије. Међутим, неслагања 
и недоумице око регресивног ефекта пореза на додату вриједност са једном 
стопом произилазе из различитих одредница и схватања овога феномена. 
Овај појам је тешко једнозначно одредити с обзиром на различитости 
основица и временског рока. Ако пођемо од основне - класичне дефиниција 
по којој је регресивни порески систем онај, гдје се просјечна пореска стопа 
појединца смањује са порастом дохотка - класични се појам дохотка односи 
на годишњи доходак. Надаље, увријежена претпоставка свих оваквих 
мјерења јесте она о класичној инциденци овога пореза, тј. претпоставља 
се да се он у потпуности преваљује на потрошаче.16 Међутим, резултати 
истраживања 80-их година17, који су се, дјелимично и због смањеног 
интереса за дистрибутивне ефекте пореза на додату вриједност, провели у 
само четири земље (Данској, Холандији, Шведској, и В.Британији) били су 
нешто скептичнији. Порез на додату вриједност се, у складу са класичним 
предвиђањем, показао регресиван када се мјери у односу на доходак 
(без обзира ради ли се о бруто или расположивом дохотку), а у правилу 
пропорционалан када се мјери у односу на потрошњу. Али, то истовремено 
указује и на мањи утицај снижене (односно нулте стопе) за егзистенцијалне 

Табела 15: Полазни подаци хипотетичког примјера за мјерење регресивности

Група
домаћинства Доходак у КМ

Гранична 
склоност 

потрошњи
Потрошња у КМ

Законска 
пореска 

стопа
Порез у КМ

Ефективна 
пореска 

стопа ПДВ

1. 2.000 81,02% 1.620,40 17% 275,40 13,77%
2. 3.000 78,89% 2.366,70 17% 402,20 13,40%
3. 4.000 77,40% 3.096,00 17% 526,32 13,15%
4. 5.000 76,16% 3.808,00 17% 647,36 12,94%
5. 6.000 74,41% 4.464,60 17% 758,98 12,94%
6. 7.000 72,42% 5.069,40 17% 861,73 12,31%
7. 8.000 71,09% 5.687,20 17% 966,79 11,90%
8. 9.000 70,03% 6.302,70 17% 1.071,34 11,75%
9. 10.000 69,15% 6.915,00 17% 1.175,00 11,75%

10. 11.000 67,82% 7.460,20 17% 1.268,20 11,52%
11. 20.000 60,02% 12.400,00 17% 2.108,00 10,05%
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производе на ублажавање регресивности, односно промјене у смјеру 
прогресивности18 (у прилог томе иде и чињеница да неки “егзистенцијални 
производи”, који се опорезују нижом стопом, као што су новине, часописи, 
књиге, нису релативно заступљенији у потрошњи нижих доходовних група, 
већ су напротив, изразито доходовно еластични, што значи да се тиме само 
доприноси повећању регресивности). 

Као разлог могућег мањег утицаја нижих (нулте), односно виших стопа 
на смањење, односно укидање регресивности наводе се резултати 
емпиријских истраживања потрошње према којима потрошни модели 
(структура потрошње) различитих доходовних група, изгледа, све више 
конвергирају. Ипак, не може се донијети општи закључак о утицају 
диференцираних стопа на ублажавање регресивности пореза на додату 
вриједност, јер су емпиријски подаци још увек непотпуни. То поготову 
вриједи за транзиционе земље, јер “до сада није било проведено нити 
једно мјерење буџета домаћинстава како би се проценили ефекти нижих и 
нултих стопа, те изузећа на оптерећење порезом на додату вриједност или 
ипак утицај пореза на додату вриједност на расподјелу.“19 

8.7.1.2. Емпиријска основица за мерење регресивности система 
једностопног пореза на додату вриједност
 Познато је да је са становишта алокативне неутралности и административно 
– техничке ефикасности, о чему ће бити више ријечи у наставку овог дијела 
рада, идеалан порез на додату вриједност са једном стопом и најмањим 
могућим бројем изузећа. Такође је познато да је овакав тип пореза на 
додату вриједност управо и најрегресивнији, стога од њега треба и поћи 
при мјерењу регресивности система пореза на додату вриједност како би 
се могли добити резултати по питању да ли се и колико може умањити 
регресивност пореза на додату вриједност увођењем више стопа. 
Методологија овога типа истраживања захтјева прикупљање података за 
неколико типичних домаћинстава и њихово разврставање у доходовне 
групе.

Као основица за утврђивање регресивности узима се расположиви 
доходак домаћинства, будући да се ова основица најчешће користи зато 
јер представља величину која је потрошачима транспарентна и позната 
и на основу које доносе одлуке о потрошњи, односно штедњи. Такође се 
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и темељна дефининција појма регресивности темељи на тој основици. С 
обзиром на то да је готово немогуће утврдити ефекат изузећа она се, по 
правилу, занемарују. 

Разлог је, не само у недостатку подробнијих података анкете, већ прије свега 
у нерјешивим методолошким проблемима (били би потребни исцрпнији 
подаци о удјелу додате вриједности задње фазе изузетог производа у 
вриједности производа односно релевантног плаћеног пореза на додату 
вриједност прије задње фазе). 

Наведено занемаривање изузећа не утиче значајније на дистрибуцију 
пореског оптерећења по групама, али утиче на израчунате “ефективне 
пореске стопе” које су због тога нешто више, иако незнатно.20 Овај 
“индиректни ефекат” односно удио пореза на додату вриједност, који 
је плаћен на пословне инпуте у укупним приходима пореза на додату 
вриједност по правилу је релативно мали.21 За илустрацију користићемо се 
већ наведеним примјером, односно подацима из табеле 15 која приказује 
ефективне стопе пореза на додату вриједност по различитим доходовним 
групама, односно оптерећење порезом на додату вриједност за различите 
нивое дохотка. 

Приказани подаци потврђују тезу о регресивности пореза на додату 
вриједност (удио пореза код најнижег дохотка је близу 14%, а код највишег 
дохотка 10%) мјереног према расположивом дохотку. Наведена, уједначена 
регресивност је потпуно очекивана и, с обзиром на примјену само једне 
стопе и наведене податке о висини дохотка и стопу граничне склоности 
потрошњи.22  
           
8.7.1.3. Симулација увођења снижене стопе
Приликом обрађивања снижене стопе пореза на додату вриједност за 
симулацију се пошло од претпоставке прилагођавања, односно уклапања 
у допуштене границе одређене хармонизацијом у ЕУ, али и праксе земаља 
у транзицији. Стога је узета стопа од 5% (будући да је то доња допуштена 
граница за ЕУ) која обухвата храну, снабдјевање водом, лијекове и 
фармацеутске производе, књиге, новине и часописе, путнички транспорт, 
али и комуналне услуге, што је учестали случај у земљама транзиције, те и 
у земљама ЕУ.
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За симулације је потребна одговарајућа структура потрошње домаћинстава 
по одређеним групама производа, те је као релевантна за овај примјер 
претпостављена структура приказана у наредној табели.23
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Даље, претпоставља се увођење, поред опште стопе од 17% (т=0,17), и ниже 
стопа од 5% (т*=0,05) на сљедеће групе производа: исхрана, становање, 
образовање, хигијена, њега и здравство. За даљу анализу израчунава се 
потрошња домћинства за двије групе производа: прве, коју чини збир 
укупне потошње на групе производа опорезоване општом стопом, и друге, 
коју чини збир укупне потрошње производа опорезоване нижом стопом. 
Резултати и поступак су приказани табели:24

Увођење снижене стопе (5 %) за одређене групе производа (исхрана, 
становање, образовање, хигијена, нега и здравство) резултира пореским 
уштедама по групама домаћинстава приказаним у наредној табели:

Табела 17: Структура збирне потрошње домаћинстава по групама производа опорезованих 
различитим пореским стопама

Потрошња на производе опорезоване 
општом стопом t=0,17

Потрошња на производе опорезоване 
нижом стопом t*=0,05

Групе 
домаћинстава

Просјечна склоност 
потрошњи (PPC1) 24 

Апсолутни износ
C1= PPC1xC

Просјечна склоност 
потрошњи (PPC2)

Апсолутни износ
C2= PPC2xC

1. 23,92 % 203,34 76,08 % 646,75
2. 29,75 % 482,06 70,25 % 1.138,33
3. 32,38 % 766,33 67,62 % 1.600,36
4. 36,70 % 1.136,23 63,30 % 1.959,76
5. 40,36 % 1.536,90 59,64 % 2.271,09
6. 42,64 % 1.903,70 57,36 % 2.560,89
7. 46,09 % 2.336,48 53,91 % 2.732,91
8. 49,26 % 2.801,51 50,74 % 2.885,68
9. 50,16 % 3.161,43 49,84 % 3.141,26

10. 48,67 % 3.365,53 51,33 % 3.529,46
11. 55,58 % 11.116,00 44,32 % 5.609,40
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Да би се приказао очекивани ефекат на ефективне пореске стопе извршено 
је 5 симулација у погледу трошења пореске уштеде која се јавља због 
снижене стопе – од “реалистичних” до “радикалних” . 

Прве три симулације (с1, с2 и с3) приказују релативно оптерећење порезом 
када би сва пореска уштеда због снижене стопе била утрошена у про-
изводе са сниженом стопом (симулација с1), производе са стандардном 
стопом од 17% (симулација с2) односно уштеђена (симулација с3). Резул-
тати ових варијанти могу се посматрати и комбиновано, рецимо, да се за 
ниже доходовне групе посматра кретање прве симулације, за средње друге, 
а за више доходовне групе треће. Тако се добија нешто реалнија слика. 

Свакако су реалније последње двије симулације (с4 и с5). У четвртој се 
претпоставља да се пореска уштеда због снижене стопе дјели на потрошњу 
производа са сниженом стопом и производа са стандардном стопом у 
складу са просјечном склоношћу потрошње дотичне доходовне групе 
(симулација с4).

У посљедњој, петој симулацији, претпоставља се да се пореска уштеда због 
снижене стопе дијели на три категорије: потрошњу производа са сниженом 

Табела 18: Укупна пореска уштеда остварена увођењем ниже стопе

Групе 
домаћинстава

Порез на производе који се 
опорезују по општој стопи

T1 = S1 x t

Порез на производе који се 
опорезују по општој стопи

T2 = S2 x t*

Укупан 
порез (Т)

Пореска 
уштеда**
(s у КМ)

(1) (2) (3) (4) = (2) + (3) (5)
1. 81,95 56,91 138,86 136,00
2. 130,27 80,01 210,28 191,90
3. 193,15 97,98 291,13 235,18
4. 261,27 113,55 374,82 272,53
5. 323,62 128,04 451,66 307,31
6. 397,20 136,64 533,84 327,88
7. 476,25 144,28 620,53 346,25
8. 537,44 157,06 694,50 376,83
9. 572,14 177,47 749,61 425,93

10. 666,83 176,88 843,71 424,48
11. 1.768,00 480,00 2.248,00 672,00

** Пореска уштеда домаћинства остварена увођењем снижене стопе = Укупан порез прије увођења 
ниже пореске стопе (7. колона табеле  3.- Укупан порез након увођења ниже пореске стопе (колона 4. 
табеле 17).



109

доц. др Александар Стојановић

стопом, производа са стандардном стопом и штедњу у складу са граничном 
склоношћу наведеним облицима потрошње, односно штедњи.

1)  Прва симулација (с1) приказује релативно оптерећење дохотка 
порезом на додату вриједност када би сва пореска уштеда због 
снижене стопе била утрошена у призводе са нижом стопом. 
Формула за израчунавање ефективне пореске стопе тада би 
била: 

t’= (st* + T)/Y x 100
при чему је: 

t’  -  ефективна пореска стопа; 
s  -  пореска уштеда дате доходовне групе остварена увођењем ниже  

 стопе;  
t*  -  нижа пореска стопа од 5%; 
Т  -  укупан порез и 
Y  -  расположиви доходак.

2)  Друга симулација (с2) приказује релативно оптерећење дохотка 
порезом на додату вриједност када би сва пореска уштеда због 
снижене стопе била утрошена на производе са општом пореском 
стопом. Формула за израчунавање ефективне пореске стопе тада 
би била:

t’= (st + T)/Y x 100           
при чему је: 

t  -  општа пореска стопа од 17%

3)  Трећа симулација (с3) приказује релативно оптерећење дохотка 
порезом на додату вриједност када би сва пореска уштеда 
због снижене стопе била уштеђена. Формула за израчунавање 
ефективне пореске стопе тада би била:

t’= T/Y x 100  

 4)  Четврта симулација (с4) приказује релативно оптерећење дохотка 
порезом на додату вриједност када би сва пореска уштеда због 
снижене стопе била подељена на: потрошњу производа са 
сниженом стопом, производа опорезованих општом стопом и 
штедњу у складу са просјечном склоношћу тим двијема групама 
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потрошње, односно штедње дате доходовне групе. Формула за 
израчунавање ефективне пореске стопе тада би била:

t’=                                                            x 100

гдје су: 
PPC  - просјечна склоност потрошњи дотичне доходовне групе (колона  

 3. табеле 17)
PPC1 - просјечна склоност потрошњи дотичне доходовне групе
  производима који су опорезовани општом пореском стопом
  (колона 2. табеле 17)
PPC2 - просјечна склоност потрошњи дотичне доходовне групе
  производима који су опорезовани нижом пореском стопом
   (колона 4. табеле 17)

5)  Пета симулација (с5) приказује релативно оптерећење дохотка 
порезом на додату вриједност када би сва пореска уштеда због 
снижене стопе била подјељена на: потрошњу производа са 
сниженом стопом, производа опорезованих општом стопом и 
штедњу у складу са маргиналном склоношћу тим двјема групама 
потрошње, односно штедње дате доходовне групе. Подацима о 
висини граничне склоности потрошњи за дате доходовне групе 
се не располаже, али се они могу израчунати на основу података 
датих у табели 15. 

На основу познатих релација MRC = ΔC/ΔY i MRC+MRЅ = 1 израчунате су 
граничне сколоности потрошњи (и штедњи), утврђене према промјенама у 
структури потрошње (и штедње), слиједеће доходовне групе и износе:

PPC x s (PPC1 x t - PPC2 x t*) + T
Y

Табела 19:
Доходовне групе 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
МRC1 0,27 0,28 0,37 0,40 0,36 0,43 0,46 0,36 0,20 0,55 -
MRC2 0,49 0,46 0,36 0,31 0,29 0,17 0,15 0,25 0,38 0,01 -
MRS 0,24 0,26 0,27 0,29 0,35 0,40 0,39 0,39 0,42 0,44 -

При чему су:
- MRC1-гранична склоност потрошњи производима који се опорезују по општој стопи.
- MRC2- гранична склоност потрошњи производима који се опорезују по нижој стопи.
- MRS - гранична склоност штедњи.
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Сада постоје сви неопходни подаци за израчунавање ефективне пореске 
стопе у овој симулацији. Ефективна пореска стопа добиће се по формули:

t’=                                                            x 100
    

Ефективне пореске стопе за свих пет симулација (односно удио пореза у 
расположивом дохотку домаћинстава за различите симулације (с1 – с5) 
трошења пореске уштеде) приказане су у следећој табели: 

8.7.1.4. Рекапитулација

Прво, из приказаних симулација је видљиво да се увођењем снижене стопе 
за релативно велики број производа (њихов стварни удио у расположивом 
дохотку, прије симулација, износи преко 70% за ниже групе, до око 50% 
за највишу групу) успјева неутрализовати регресивност пореза на додату 
вриједност, али укупан ефекат ипак није прогресиван. 

Са изузетком комбинације која би обухватила резултате прве симулације 
за ниже доходовне групе, те друге за средње и више, гдје би се тада 
прогресивност огледала само у поређењу нижих са осталим групама, 
може се рећи да је ефекат у правилу пропорционалан.

Примјер потврђује, дакле, да је снижена стопа пореза на додату 
вриједност могућ инструмент неутрализације регресивности, уколико се 
примјени на што већи број “егзистенцијалних производа”, али да су њени 
домети ограничени. Тешко се може очекивати да би се њоме постигла 
знатнија прогресивност пореза на додату вриједност, али се може постићи 
пропорционалност и евентуално, врло блага прогресија. 

s (MPC1 x t - MPC2 x t*) + T
Y

Табела 20:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

с1 7,78 % 8,09 % 8,17 % 8,49 % 8,75 % 8,79 % 8,92 % 9,07 % 9,03 % 8,77 % 8,98 %
с2 9,23 % 9,37 % 9,38 % 9,60 % 9,78 % 9,76 % 9,79 % 9,88 % 9,98 % 9,57 % 9,70 %
с3 7,29 % 7,66 % 7,77 % 8,13 % 8,41 % 8,47 % 8,62 % 8,80 % 8,77 % 8,50 % 8,73 %
с4 8,00 % 8,32 % 8,39 % 8,72 % 8,99 % 9,02 % 9,13 % 9,28 % 9,22 % 8,95 % 9,16 %
с5 8,06 % 8,04 % 8,07 % 8,36 % 8,58 % 8,63 % 8,76 % 8,90 % 8,83 % 8,61 %  -
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Наведени резултати упућују и на закључак да увођење нулте стопе, али на 
знатно ограниченији број производа (хљеб, млијеко, одређени лијекови 
и хируршко-ортопедска помагала, те књиге) неће знатније утицати на 
регресивност пореза на додату вриједност, те је, готово сигурно, неће у 
потпуности компензовати.

Многобројна истраживања указала су да је једна стопа (између 10% и 20%) 
са мало изузетака и широком основицом, повољнија од примјене више 
стопа и са више изузетака, који смањују основицу и чине сложеном наплату 
пореза.25 Из тога произилази да примјена више стопа не би доносила веће 
приходе од примјене једне стопе. Осим тога, као што је то већ речено, 
већи број стопа повећава административне проблеме и трошкове наплате 
пореза на додату вриједност. Међутим, у пракси ово има смисла у периоду 
када се тек уводи порез на додату вриједност (која се тада опрједелила за 
ненеутралну стопу којом би се остварио виши ниво прихода)26 , поготову 
се то односи на БиХ, с обзиром на њену тржишну структуру, ефикасност 
владиних инситуција у заштити потрошача (антимонополски закони, 
дирекције за контролу цијена, дирекције робних резерви). 

Друго, у условим какви постоје на економском тржишту БиХ,, које је 
по слободној процијени аутора олигархијско тржиште, на коме владе 
(ни на једном нивоу власти) немају инструменте контроле цијена, 
највјероватније је да до појефтињења усљед увођења ниже стопе не би 
ни дошло, већ би се разлика између више и ниже стопе „слила у џепове“ 
малопродаје, као већа маржа. Претпоставка је да ће сви произвођачи и 
трговци, чији се производи налазе на стварно вишим стопама од стопе 
пореза на додату вриједност, смањење пореског оптерећења за које би 
у ствари требали смањити своју цијену прелити у марже и профите. 
У осталом, тржиште (олигархно) је већ навикло на овај ниво цијена, а 
с друге стране производи који би били на сниженој стопи имају ниску 
цјеновну еластичност тражње што иде у прилог закључку из претходне 
реченице. Доказ је и скорашње неоправдано поскупљење цијена основних 
животних потрепштина на које ентитетске владе нису имале никаквог 
одговора.
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Треће, увођење ниже стопе довело би до драстичног пада буџетских 
прихода. Босна и Херцеговина не смије дозволити луксуз да се одрекне 
најефикаснијег и најјефтинијег начина прикупљања прихода, зарад 
неутемељених прича о заштити стандарда потрошача. Велики број изузећа 
има значајан утицај на ширину пореске основице. Изузимање свих услуга 
из пореске основице значајно смањује приходе и истовремено између 
пореских стопа и пореских прихода постоји позитивна корелација, док 
распон стопа одређен као апсолутна разлика између највише и најниже 
стопе, као шо је већ речено, може имати негативан ефекат на остваривање 
прихода.27 

Четврто, властима – носиоцима пореске политике - једноставније је 
да кроз расходну страну буџетске структуре (прекомпоновањем исте у 
корист субвенција и продуктивних расхода) и смањење јавне потрошње 
остваре заштиту стандарда становништва. А регресивност – неправедност 
опорезивања порезом на додату вриједност - да компензује кроз измјене 
у директним облицима опорезивања. 

8.7.2. Приходи од акциза

Од 1.1.2005. године у БиХ је на снази државни Закон о акцизама. Акцизним 
производима сматрају се: деривати нафте, дуванске прерађевине, 
безалкохолна пића, алкохол и алкохолна пића, пиво и вино и кафа.

У сљедећој табели приказане су пореске стопе појединих акцизних 
производа на легислативи прије увођења нових акцизних стопа.
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Пријем у чланство ЕУ подразумијева испуњавање обавеза прије самог 
чина пријема у чланство, као и испуњавање пост-пријемних обвеза након 
уласка у ЕУ. Испуњавање обавезе прије пријема у чланство укључују 
преузимање насљеђа ЕУ (Аcquis Communautaire). Испуњавање обавеза у 
сфери индиректних пореза (царина, акциза, пореза на додату вриједност) 
представља само један сегмент из Аcquis-а. Преузимање одредаба 
легислативе ЕУ на пољу акциза и њихова постепена примјена је један од 
најтежих задатака који стоји пред сваком новом чланицом. Ово је било тешко 
питање и за много развијеније чланице, а још увијек је за неке од нових 
чланица које су приступиле ЕУ 1.5.2004. (Кипар и балтичке земље) и Бугарску 
и Румунију, које су приступиле 1.1.2007. Усклађивање акциза са стопама у ЕУ 
уједно је и велики тест спремности царинских и пореских администрација 
нових чланица за борбу против кријумчарења и пореских утаја. 

Чланице ЕУ примјењују акцизе на:
-  пиво, вино, алкохол и алкохолна пића
-  дуванске прерађевине
-  енергенти (нафта, бензин, ел. енергија, природни гас, угаљ и кокс).

Табела 21:
Акцизни производ Пореска стопа
Деривати нафте:

Петролеј 0,30 КМ/л
Дизел гориво 0,30 КМ/л
Уље за ложење 0,30 КМ/л
Моторни бензин - безоловни 0,35 КМ/л
Моторни бензин 0,40 КМ/л

Безалкохолна пића, пиво и вино:
Безалкохолна пића 0,10 КМ/л
Пиво 0,20 КМ/л
Вино 0,25 КМ/л

Алкохол:
Алкохолна пића 15 КМ/л
Етил алкохол 15 КМ/л

Кафа:
Сирова кафа 1 КМ/кг
Пржена и мљевена кафа 2,5 КМ/кг
Екстрат кафе, пржене љуспе и опне 3,5 КМ/кг

Дуван:
Дуван 0,49 КМ/цијена
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Јединствени систем акцизе ЕУ обухвата праћење увоза акцизних производа 
у ЕУ, те производње и промета акцизних производа унутар ЕУ. Јединствени 
систем захтјева дефинисање јединственог правног оквира обавезног за све 
чланице ЕУ. Основни принципи система акциза у ЕУ су:

-  равноправан порески третман увозног и домаћег производа,
-  утврђивање минималне акцизе.

Стопе акциза у БиХ су далеко испод прописаних минималних акциза у ЕУ. 
То значи да се БиХ очекује радикална измјена прописа у области акциза, у 
циљу хармонизације са европским минималним стопама. Хармонизација 
прописа ће довести до снажног пораста стопа акциза на нафту и бензин, 
алкохолна пића и на цигарете у БиХ. Треба нагласити да хармонизација 
прописа у области акциза неминовно не доноси негативне социјалне 
импликације, како се тврди у стручној јавности, с обзиром да акцизне 
производе углавном користе богатији слојеви друштва, те да су акцизни 
производи углавном увозни. Наиме, губи им се царина из основице за 
малопродајну цијену, што неутралише негативан цијеновни ефекат – 
поскупљење, али доноси могућност надокнаде дијела прихода од царина 
услијед примјене ССП. Управни одбор УИО ради на поновним измјенама 
Закона о акцизама, којим ће се компензовати дио губитка прихода 
од царина, те постепено усклађивати легислатива у области акциза са 
европским стандардима.
 
Када је ријеч о фискалним импликацијама овог смањења наилазимо на 
различите процјене и ставове Управе за индиректно опорезивање БиХ и 
Дирекције за економско планирање:

У циљу компензације смањења прихода од царине Радна група УИО се 
усагласила да изврши повећање стопе акцизе на дуванске прерађевине 
са садашње 49% на 59%. Ово повећање проузроковало је раст цијенау 
малопродаји од 24,40%. Процјена повећања прихода по основу повећања 
акциза у овом случају урађена је под претпоставком да ће доћи до 
пропорционалног раста прихода. У том случају компензација би била 
потпуна. Очекивања групе да ће повећање стопе узроковати повећано 
учешће у укупној потрошњи јефтинијих цигарета, а то ће за посљедицу 
имати смањење прихода због промјене структуре потрошње једноствно - 
не стоји. Цијеновна и доходна еластичност на цигарете је врло мала, а сем 
тога постоји и тзв. Снобовски ефекат потрошача (нпр.скупље цигарете чине 
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статусни симбол). Међутим, треба бити изузетно опрезан код промјена 
акциза на поједине акцизне производе, јер би значајније повећање 
акциза, посебно код цигарета, могло имати негативне ефекте на приходе, 
с обзиром на висину акциза, односно малопродајних цијена цигарета у 
земљама окружења (због могућег шверца). Повећање прихода по овом 
основу процјењује се како слиједи:

Осим повећања акциза на цигарете, уз истовремено повећање прихода 
од ПДВ-а, Радна група за израду Нацрта закона о акцизама предлаже да 
је у циљу потпуне компензације смањења прихода од царина потребно 
повећати акцизе и на безалкохолна пића и пиво и то:

те поновно повећање акцизних производа на цигарете и нафтне деривате.

Укупно повећање прихода по основу повећања акцизе, уз истовремено 
повећање ПДВ процјењује се на око 38 милиона КМ, од чега се на 
безалкохолна пића односи 11 милиона КМ, а на пиво 27 милиона КМ. 
Нема дилеме да је радна група добро процјенила надокнаду прихода 
путем измјене акцизне стопе. Међутим, мора се бити обазрив и поменуте 
промјене вршити дозирано по потреби, како се не би упало у замку да 
се у једној буџетској години оствари вишак прихода (већи од губитка 
царинских прихода) који би се прелио у потрошњу (вагнеров закон).

Усљјед смањења, а на неке производе и потпуног укидања царина, 
смањени приход од царина ће се компензовати повећањем прихода од 
ПДВ, до којег ће доћи усљед повећаног обима трговине, што је познато из 
искуства земаља које су прошле овај процес као “trade creating effect”. Не 
треба заборавити да је фискализација, односно увођење фискалних каса, 
додатно повећала фискалну дисциплину.

Повећање акцизе на домаће цигарете 60,60 
Повећање прихода од ПДВ-а на домаће цигарете 10,40
Повећање акцизе на увозне цигарете      123,00
Повећање прихода од ПДВ-а на увозне цигарете 20,00 

           УКУПНО (у милионима КМ): 214,00 

постојеће приједлог
безалкохолна пића 0,10 КМ 0,15 КМ
пиво      0,20 КМ 0,30 КМ
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8.7.3. Анализа података оМА

Подаци за прва три мјесеца 2008. године указују на спорији раст акциза. У 
датом периоду остварено је 3,6 % више прихода од акциза у односу на исти 
период претходне године. Ниска стопа раста акциза може се објаснити 
повећањем цијена нафтних деривата на свјетском тржишту. Одјељење 
за макроекономску анализу је процијенило постојање готово 100% 
еластичности количинског увоза нафтних деривата у износу од 29,95%, 
што значи да би повећање цијене нафтних деривата од 100% узроковало 
смањење увоза у количини од 29,95%. Међутим, ове процјене ОМА треба 
узети с резервом. Апсолутно је немогућа цијеновна апсолутна еластичност 
у економској пракси, поготову када су у питању енергенти. Више може 
бити ријеч о шпекулативним намјерама добро информисаних нафтних 
лобија који стварају високе количинске залихе пред поскупљење, а никако 
о тако драстичном смањењу потрошње горива. Престижни амерички 
часопис Економист у последњем броју је објавио да је одговор тржишта 
(али и рестрикција владе у потрошњи горива) довео до смањења продаје 
за свега 10% - као одговор на највеће поскупљење горива у САД. Аутори 
нису нагласили колики износ и од тих 10% представља резултат владиних 
рестрикција у снадбијевању горивом, а колики је стварни - тржишни пад 
тражње. Углавном, повећање акцизе на гориво, па и уз раст цијена на 
свјетском тржишту, сигурно доноси веће буџетске приходе БиХ. Не треба 
заборавити да тај раст акзица мора бити динамички усаглашен са падом 
царина, како би се одржао ниво цијена у БиХ као и у региону. 

Графикон 9 - Стопе раста акцизних производа (2003. - 2007.) и пројекције до 2011. године

Извор: ДЕП, Годишњи извјештај за 2006, стр. 28; ОМА, билтен 34
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Због свега наведеног, у 2008. години ОМА очекује раст прикупљених 
прихода од акциза за свега 5,18% више него у претходној години, што је и 
реално ако не дође до повећања акцизне стопе. Међутим, пројектовани 
раст за 2008. годину прати историјску сезонску шему наплате током 
посљедње три године. Пројекција за период 2009-2011. г. заснована је на 
макроекономским показатељима ДЕП-а, а програмски сценарио укључује и 
процијењене ефекте на наплату прихода према предложеним мјерама од 
стране Радне групе за измјену закона о акцизама. С обзиром да ОМА није 
узела у обзир горе наведене чињенице и кумулативни ефекат који акцизе 
стварају у основици за ПДВ, мишљења сам да је претпоставка мањкава и 
да ће приходи од индиректних пореза бити билансно доста значајнији.

Табела 22: Ажуриране пројекције прихода (2008. - 2011.)
2007 2008 2009 2010 2011

Царине 655,17 610,67 416,75 292,18 299,54
ПДВ (нето) 2.868,46 3.171,18 3.551,78 3.871,00 4.171,00
Порез на пр. на ЈР 0,52     
Акцизе 917,55 965,09 1.118,47 1.187,42 1.259,81
Путарина 186,74 199,00 211,63 223,77 236,53
Остало 28,13 28,41 28,70 28,99 29,28
Пренос 110,90     

УКУПНО: 4.767,47 4.974,35 5.327,33 5.603,36 5.996,16
година/претходна (%)  4,34 % 7,10 % 5,18 % 7,01 %

Напомена: Царине су израчун аутора, док су процјене осталих прихода преузете од ОМА
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9. ПоГЛЕД У БУДУЋНоСТ: НовИ ИЗвоРИ ПРИХоДА, АЛИ И НовЕ оБАвЕЗЕ
 
Треба имати у виду да ће се, са добијањем статуса кандидата, појавити 
нове категорије прихода као посљедица трансфера из буџета ЕУ на основу 
учествовања у заједничким политикама. Иако су ти приходи један од 
разлога који привлачи нове чланице, постоје аспекти који умањују њихову 
привлачност, а то су:

1. Неки трансфери неће уопште утицати на буџет, јер ће буџет 
служити само за трансфер наведених средстава крајњим 
корисницима,

2. Неки трансфери ће, због начела суфинансирања и 
предфинансирања, утицати на раст буџетских расхода.

Наравно, да је са аспекта проблематике много ефективније да се 
трансфери, колико је то год могуће, користе у смислу неутралног утицаја на 
буџет. Средства из фондова су намјенска, а како су готово сва планирана у 
буџетима БиХ, гдје год је то могуће, потребно је ићи на њихову компензацију 
тј. само смањивати своје планиране билансне ставке. Наравно, овдје се 
мора бити опрезан и то двојако: 1. рационализација би могла успорити 
реформске процесе, али и 2. преузета средства би се могла преусмјерити 
у текућу потрошњу (уосталом као и до сада бројни видови ино-помоћи).

Стога, по овом питању предлажемо да носиоци економске политике уведу 
један или више доле наведених, у пракси САД и Њемачке провјерених, 
програма планирања буџетирања како би се обезбједила 3 Е – 
економичност, ефикасност и ефективност јавних расхода: 

1. Програм с основом једнаком нула
2. Програм вишегодишњег планирања
3. Програм ограниченог важења

Позитивни учинци трансфера су ипак значајнији, а огледају се у смањењу 
расхода за финансирање постојећих система подршке буџетима. Износ 
трансфера зависи од исхода самих преговора о приступању, али и од 
смијера реформи регионалне и пољопривредне политике унутар ЕУ.

Искуства земаља кандидата средње и источне Европе показују да ефикасно 
кориштење предприступне помоћи увелико зависи од њихове властите 
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способности да се за ту помоћ припреме - институционално, буџетски, 
кадровски, те стратешким и стручним разматрањем привредног развоја у 
цјелини.

Трансфери из буџета ЕУ могу се подијелити на:
1.  оне који нису везани за пројекте, па њихов износ аутоматски 

постаје приход буџета, и 
2.  оне који зависе од пројеката, па прилив зависи од апсорпцијске 

моћи, односно могућности буџета да суфинансира пројекте. 

У прву групу спадају директне буџетске подршке, тржишне интервенције у 
пољопривреди и трансфери по основу унутрашњих политика. У другу групу 
убрајају се трансфери из структурних фондова, кохезијског фонда те средства 
за рурални развој. Постоји и трећа група прихода која обухвата остале 
претприступне помоћи, специјалне аранжмане и буџетске компензације.

Трансфери који нису везани за поједине пројекте чине директне 
доходовне подршке пољопривредницима и тржишне интервенције. 
Ради се о трансферима по основу унутрашњих политика, који већином 
служе за финансирање постојећих политика, институционалну изградњу 
и успостављање квалитетне граничне контроле према трећим земљама.
Тржишне подршке односе се на подршке за извоз, складиштење и цјеновне 
подршке, тј. на плаћање загарантованих цијена.

Трансфери везани за пројекте захтјевају суфинансирање, и они су „скупљи“ 
за националне буџете.Тој групи припадају трансфери из структурних 
фондова, кохезионог фонда и средства за рурални развој. Средства 
структурних фондова служе за финансирање пројеката који смањују разли-
ке у економском развоју између регија унутар ЕУ-а. Средства из кохезионог 
фонда намијењена су финансирању инфраструктуре и животне средине 
у државама чији је БДП по становнику мањи од 90% просјечног БДП-а у 
ЕУ. Средства за рурални развој се дијеле према проценту становништва 
запосленог у пољопривреди и према искориштеном пољопривредном 
земљишту. Иако ће БиХ, кад постане пуноправна кандидаткиња, добијати 
предприступну помоћ из програма у којима учествују остале земље 
кандидати, у овом моменту је, без дубље анализе, тешко и оквирно 
претпоставити колика ће бити та средства. 
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Уласком у ЕУ, државни буџет ће такође бити изложен обавезама 
суфинансирања и предфинансирања трансфера из буџета ЕУ-а, те обаве-
зама уплата у буџет ЕУ-а. Ефекте наведених обавеза је у овом тренутку 
тешко процјенити. 

9.1. ПРЕТПРИСТУПНА ПоМоЋ ЕУ

Претприступна помоћ се врши помоћу инструмента за предприступну 
помоћ - ИПП (Instrument of Pre-accession Assistance - IPA). Основни стратешки 
циљ ИПП-е је подршка државама кандидатима (Хрватска, Македонија, 
Турска) и потенцијалним кандидатима (Албанија, Црна Гора, Србија и БиХ) 
у припремама за интеграцију/приступање ЕУ. 
ИПП садржи пет компоненти:

1.  компонента помоћи у транзицији и изградњи капацитета;
2.  компонента прекограничне сарадње која се односи на гранична 

подручја између корисника из земаља чланица, земаља кандидата 
за чланство и земаља са предприступним статусом;

3.  компонента регионалног развоја;
4.  компонента развоја људских ресурса;
5.  компонента руралног развоја.

Земље, потенцијални кандидати ће примати помоћ кроз прве двије 
компоненте, док су преостале три компоненте ИПА планиране за 
земље са статусом кандидата. Европска комисија је кроз ИПА програм 
за период 2007. - 2011. године за БиХ алоцирала 415 милиона € за 
транзициону подршку и институционалну изградњу, као и 24,7 милиона € 
за прекограничну сарадњу.

Структурне промјене које су нужне да би БиХ ушла у ЕУ су веома скупе, 
те јој у томе помажу средства из претприступних фондова. У процесу 
придруживања постоји својеврстан апсурд, наиме, највеће трошкове 
изискује припрема државе за улазак у Унију, а већина средстава из 
фондова ЕУ долази тек након што се стекне статус пуноправне чланице. 
Претприступни фондови су намијењени искључиво државним структурама. 
Најважније је да се овим средствима управља ефикасно и транспарентно, а 
за то је кључна реформа јавне управе и добра дефиниција приоритета. 
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Документ вишегодишњег индикативног планирања 2007-2011. год. (MIPD 
- Multi-annual Indiciative Planning Document) и приоритети утврђени у њему 
служиће као основа за годишње програмирање средстава ЕУ за помоћ 
БиХ. Предприступна помоћ ће припремити земљу за децентрализовано 
управљање помоћи ЕУ кроз изградњу капацитета релевантних управних 
органа и институција, као и успостављањем интерних контрола и 
ревизија. Европска комисија ће анализирати како су коришћена средства 
из претприступних извјештаја кроз годишњи извјештај о напретку БиХ, 
а сагласно томе ће јој се и додјељивати средства помоћи када постане 
кандидат за чланство, па и пуноправна чланица.

Поређења ради, кроз ИПП Европска комисија ће Хрватској ставити на 
располагање 717 милиона €, док се трошкови структурних промјена које 
Хрватска треба провести до примања у ЕУ процјењују на око 1 млрд € 
годишње или 4% њеног БДП-а.

БиХ као потенцијални кандидат за чланство при коришћењу ове помоћи 
треба да се руководи позитивним примјером Мађарске и Хрватске. Међу 
земљама у групи ЕУ-10 Мађарска је била најуспјешнија земља и остварила 
је нето трансфер средстава из ЕУ на нивоу 7% њеног БДП-а. Хрватска је други 
позитиван примјер високог степена искоришћености средстава из фондова 
ЕУ за претприступну помоћ. У досадашњим предприступним програмима 
(CARDS - 262 милиона €, PHARE и SAPARD - 252 милиона €) у 2001. г. и 2002. г. за 
средства CARDS-а стопа искоришћености је износила чак 96%, а у 2003. г. 90%.

9.2. НовЕ вРСТЕ ПРИХоДА У НАЦИоНАЛНИМ БУЏЕТИМА
 
Као посљедица учешћа у заједничким политикама ЕУ у буџетима нових 
земаља чланица и кандидаткиња појавиће се неке нове категорије јавних 
прихода као посљедица трансфера из буџета ЕУ. 

Иако су ови приходи један од разлога који највише привлачи нове чланице, 
са аспекта јавних финансија постоје и два разлога која прилично умањују 
њихову атрактивност:

-  неки трансфери су неутралног карактера, и у њиховом случају 
државни буџети служе само за њихово трансферисање крајњим 
корисницима;
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-  неки трансфери неће представљати само приходе државног буџета, 
већ ће, због начела суфинансирања и предфинансирања, утицати и 
на повећање јавних расхода. 

Фондови ЕУ играју кључну улогу у унапређењу економског развоја нових 
земаља чланица. Посебно треба истаћи позитиван ефекат супституције - 
замјене постојећих државних финансирања усљед добијања трансфера из 
буџета ЕУ. 

Укупан износ ЕУ фондова је одређен новом финансијском пројекцијом која 
ће вриједити за период од 2007. до 2013. године (financial perspectives). За 
коришћење ових фондова од есенцијалног значаја је способност изградње 
институционалне инфраструктуре за администрирање овим фондовима. 

Генерално, трансфери из буџета ЕУ за нове земље чланице се могу 
подијелити на 3 категорије: 

1.  Трансфери који нису везани за пројекте, па њихов износ аутомат-
ски постаје приход буџета (директне доходовне интервенције, 
тржишне интервенције у пољопривреди и трансфери по основу 
унутрашњих политика);

2.  Трансфери који зависе од пројеката, па њихова висина зависи 
од способности државних буџета да суфинансирају пројекте на 
државном и локалном нивоу (апсорпцијске моћи). У ову групу 
спадају трансфери из структурних фондова, кохезијског фонда, 
као и средства за рурални развој. 

3.  Трећа група прихода обухвата остатале предприступне помоћи, 
специјалне аранжмане и буџетске компензације.

9.2.1. Трансфери који нису везани за поједине пројекте

У ову категорију спадају: (а) трансфери који се добивају из пољопривредног 
фонда и (б) трансфери из фонда за унутрашње политике. 

Трансфери из пољопривредног фонда ЕУ обухватају директне доходовне 
помоћи пољопривредницима и тржишне интервенције. 
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Придруживање нових земаља чланица (ЕУ-12) представљало је одроман 
напредак у развоју европског пољопривредног сектора, са повећањем 
обрадиве површине за скоро 50% и више него удвострученим бројем 
радника у овом сектору. Међутим, у поређењу са ЕУ-15 у новим земљама 
чланицама продуктивност овог сектора је релативно ниска и захтјева 
модернизацију. У финансијској перспективи 2000-2006. г. пољопривредна 
подршка новим чланицама у 2002.г. је износила 1,6 билиона €, а у 2006. г. 
се повећала на 3,4 билиона € (у константним цијенама из 1999). 

Укупан износ директне доходовне помоћи пољопривредницима за 
поједину земљу чланицу израчунава се на основу плафона и квота који 
се утврђују у преговорима са Европском комисијом, висине подршке по 
становнику или хектару одређених aquis-ом и према динамици исплате која 
је утврђена у преговорима. Занимљиво је да је у посљедњим преговорима 
за приступање са Бугарском и Румунијом договорено да се директна помоћ 
пољопривредницима у наредном десетогодишњем периоду до 2017. 
године врши у фазама, тако да се у првој години чланства помоћ исплаћује 
само у износу од 25% укупне помоћи коју добијају остале земље чланице, с 
тим да се износи прогресивно повећавају до 2017. године када ће достићи 
100%. Трансфери за тржишне интервенције односе се на подршку 
извозу, складиштење и цијеновну подршку за пољопривредне производе 
(гарантоване цијене). 

Трансфери из фонда за унутрашње политике су друга група трансфера 
који нису везани за поједине пројекте, и углавном служе за финансирање 
постојећих политика, институционалну изградњу и успостављање 
квалитетне граничне контроле са трећим земљама. Већина трансфера по 
овом основу се рачуна на основу удјела чланице у укупном становништву 
и БДП-у ЕУ.

9.2.2. Трансфери везани за поједине пројекте

У ову категорију трансфера спадају трансфери из структурних фондова, 
кохезијског фонда и средства за развој рурала, а заједничка им је 
карактеристика да захтјевају суфинансирање из националних буџета 
чланица.
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Трансфери из структурних фондова служе за финансирање пројеката који 
смањују разлике између регија ЕУ и на тај начин доприносе економској и 
социјалној кохезији између земаља чланица. 

Критерији према којима се распоређују средства из овог фонда су 
многобројни и обухватају: ниво регионалног просперитета према просјеку 
ЕУ, стопу незапослености, ниво образовања, итд. 

Средства из структурних фондова имају карактер тзв. додатног 
финансирања, односно средствима фонда земља корисник не смије 
замијенити дотадашње финансирање из националних извора. Услијед 
тога, кориштење ових средстава зависи од апсорпцине моћи сваке државе 
чланице. 

Као посљедица придруживања нових чланица, чији је БДП per capita 
евидентно много нижи него у ЕУ-15, 2005. г. је донијета одлука да структурна 
помоћ чланици не може прелазити 4% њеног БДП. Искуство ЕУ-12 је 
показало да се у кратком року земље чланице суочавају са ограничењима 
у апсорпцији средстава из фондова ЕУ које су за њих резервисане услијед 
економске, административне и институционалне неразвијености. Ово се 
посебно односи на постојање уских грла у административним капацитетима 
при дизајнирању и имплементирању пројеката, као и недовољношћу 
средстава за обезбјеђење државног суфинансирања. Већина ЕУ фондова 
(изузев директних плаћања пољопривредницима) захтјева државно 
суфинансирање које варира између 10% - 25% од укупне вриједности 
пројекта. Наиме, 10 нових земаља које су се 2004. године придружиле ЕУ 
показују просјечну апсорпциону стопу за структурне фондове на нивоу од 
47%. 

Трансфери из кохезијског фонда намијењена су за финансирање 
инфраструктуре и животне средине у државама чланицама чији је БДП 
per capita мањи од 90% просјечног БДП-а ЕУ. Све нове чланице (ЕУ-12) 
задовољавају овај критеријум, при чему је БДП по становнику Словеније, 
као најбогатије међу њима, свега 68% просјека ЕУ. Из групе ЕУ-15 овај 
критеријум задовољавају само четири чланице (Грчка, Ирска, Португалија 
и Шпанија). 
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Трансфери из фонда за рурални развој представљају такође истовремено 
извор прихода и трошкова за државни буџет чланице. Средства се дијеле 
према проценту становништва запосленог у пољопривреди и према 
искориштеном пољопривредном земљишту. Ниво суфинансирања износи 
20%.

9.2.3. остали приходи из буџета ЕУ

Ова категорија прихода представља директне приходе буџета чланица и 
не захтјева суфинансирање, а обухвата предприступну помоћ, специјалне 
cash-flow аранжмане и привремене буџетске компензације.

Специјални cash-flow аранжман је намијењен неутралисању негативних 
учинака учлањења у првим годинама чланства. Кључ по којем се додијељују 
ова средства није универзалан и постојећа расподјела је више била 
резултат омјера преговарачке моћи између Европске комисије и чланице, 
него реалних фактора.

Привремене буџетске компензације намијењене су искључиво новим 
чланицама ради смањења притисака на њихов буџет у првим годинама 
чланства. Политички би било неприхватљиво нове чланице, чији је БДП по 
становнику знатно испод просјека ЕУ, потенцијално изложити опасности 
стицања статуса нето уплатитеља у буџет ЕУ. У 2007. години Бугарска и 
Румунија су биле једине кориснице ових средстава и расходи буџета ЕУ по 
овом основу су износили 0,4% од укупних буџетских средстава, с тим да је 
планирано да се у 2009. г. смање на 0,2%.

9.3. ЕФЕКТИ НА ЈАвНЕ РАСХоДЕ БУЏЕТА ЧЛАНИЦЕ

Уласком у ЕУ, национални буџети доживљавају неколико озбиљнијих 
шокова. Први се односи на суфинансирање и предфинансирање трансфера 
из буџета ЕУ – што имплицира раст јавних расхода, а други, већи, односи се 
на уплате у буџет ЕУ чија је посљедица смањење јавних прихода.
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9.3.1. Уплате у буџет ЕУ 

Уплате у буџет ЕУ су убједљиво највеће уплате које сносе буџети чланица. 
О структури овог новог и комплексног расхода за буџете чланица, као и 
начину одређивања сваке ставке већ је речено у дијелу о приходима буџета 
ЕУ.

9.3.2. Чланарине за институције ЕУ

Од самог почетка чланства у ЕУ свака земља из свог буџета мора вршити и 
издвајања по основу доприноса за финансирање ЕУ институција, односно 
Европску централну банку и Европску инвестициону банку. 

Чланарина за ЕЦБ - За земље које нису чланице Европске монетарне 
уније обавеза уплате се односи само на 5% основног капитала ЕЦБ, који 
износи 5 млрд €. Ова уплата је једнократна, а критерији на основу којих се 
утврђује њен износ за нову чланицу су њен удио у укупном становништву 
ЕУ и укупном БДП-у ЕУ. Ова уплата неће имати директних ефеката на буџет 
чланице, јер ће трошак уписа основног капитала ЕЦБ ће сносити Централна 
банка нове земље чланице.

Чланарине за ЕИБ - се састоји од: 
1.  износа основног капитала који чланица мора уплатити и 
2.  обавеза покривања резерви ЕИБ-а. 

Нове земље чланице уписују само 5% свог удјела у основном капиталу које 
је распоређено на осам једнаких годишњих рата. Ови износи се одређују 
на основу БДП-а и броја становника чланице. 

9.3.3. Издаци у сфери екологије и инфраструктуре 

Један од услова из aquis-а је и сустизање и очување стандарда ЕУ везаних 
за заштиту животне средине. Расходи из ове области, поред расхода 
неопходних за усклађивање са правном регулативом и за институционалну 
припрему земље, врше највећи притисак на државни буџет земље која 
тежи испуњавању захтјева aquis-а. 
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У ову категорију спадају расходи управљања отпадом, заштита квалитета 
ваздуха и воде, расходи у области енергије и климатске политике и сл. 
Сустизање и очување ових стандарда не представља само једнократан 
трошак у процесу придруживања, већ се појављује као редовна категорија 
расхода у буџету и када земља добије статус чланице. Осим тога, временски 
оквир који је Европска комисија поставила за имплементацију пројеката из 
ове области за групу ЕУ-12 неупоредиво је краћи у поређењу са временским 
хоризонтом који је био потребан да се ови стандарди постигну у групи ЕУ-
15. Ово је додатни разлог притиска на буџете нових чланица. 

Иако је унапређење животне средине есенцијално за дугорочни 
развој нових земаља чланица и повећање животног стандарда у њима, 
прилагођавање у овој области у кратком и средњем року углавном 
има негативне импликације на државни буџет и конкурентност домаће 
привреде. У наредној табели дат је преглед колико су ови расходи износили 
у земљама ЕУ-10, посматрано у постотку од БДП-а, за период 2002-2004. 
године. У 2004. години они су се кретали од 0,02% БДП-а (Кипар) до 1,2% 
БДП-а (Чешка). Евидентно је да Естонија, Литванија, Мађарска, Пољска и 
Словачка до 2003. год. у својим буџетима нису ни биљежиле расходе ове 
категорије. 

Табела 23:
2002 2003 2004

Чешка 0,90 1,10 1,10
Естонија 0,80 0,70
Кипар 0,00 0,00 0,00
Латвија 0,40 0,40 0,80
Литванија 0,50 0,50
Мађарска 0,80 0,80
Пољска 0,60 0,60
Словенија 0,40 0,50 0,50
Словачка 0,70 0,50
Малта 0,80 0,90 1,00
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Према процјени Европске комисије која је рађена за неколико најнапред-
нијих земаља из групе ЕУ-10 за период 2000-2006 просјечни годишњи 
трошак усклађивања са стандардима ЕУ из ове области износи 1,50% 
БДП-а. На тој основи је за исти период, у оквиру претприступне помоћи, 
алоцирала укупно 22 билиона €, што имплицира помоћ на годишњем нивоу 
око 1% БДП-а по апликанту. Осим тога, апликантима је била доступна и 
помоћ у форми зајмова Европске инвестиционе банке и Европске банке за 
реконструкцију и развој. Такође, укупан терет претприступних трошкова у 
овој области не пада само на терет буџета, већ један дио сноси и приватни 
сектор (компаније загађивачи). Да би се стекла јаснија слика о структури 
финансирања ове категорије расхода Свјетска банка је 2003. године на 
примјеру Пољске процјенила да ће се у првих шест година прилагођавања 
у овој области реализовати 40% од укупних издатака, од чега ће 30% 
финансирати држава, 60% приватни сектор, а 10% биће финансирано из 
спољних ресурса. Према истим калкулацијама процјењени капитални 
издаци за Хрватску се крећу од 6,1 до чак 11,8 млрд €. 

Примјера ради, Хрватска ће само на подручју сустизања еколошких 
стандарда ЕУ имати низ капиталних издатака, до приступања ЕУ мора 
издвојити 1,3 млрд € по основу прилагођавања за питку воду, 1,5 млрд € 
за отпадне воде, чак 3,2 млрд € биће трошкови у вези одлагања отпада, а 
само мањи дио средстава ће добити у оквиру претприступне помоћи.

На међународној конференцији одржаној у 2004. г. у Загребу под називом 
„Порески системи у тржишној утакмици и земље у транзицији“ процјењено 
је да ће нове земље чланице ЕУ-10, због критичног стања инфраструктуре, 
до 2008.г. биљежити константан раст капиталних расхода за пројекте из 
области реконструкције и развоја инфраструктуре, када ће износити близу 
4% БДП. Поређења ради за исти период за ЕУ-15 расходи из ове области су 
процјењени на приближно 2,5% БДП-а.
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10. ЗАКљУЧАК

Анализа фискалних показатеља започета је израчуном ефеката Свјетске 
економске кризе и примјене Споразума о стабилизацији и придруживању 
са ЕУ, почев од 1.7.2008.године.

Дати ефекти неминовно су довели до снажног пада прихода од царина, али 
и неочекивано високог пада укупних прихода на Јединственом рачуну УИО, 
сем акцизних прихода услијед имплементације измјене Закона о акцизама 
у правцу надокнаде дијела изгубљених прихода као и хармонизације са 
легислативом ЕУ. Дати приходни губици су драматични и, као што је речено, 
премостиви су скупом мјера и инструмента фискалне политике.

У наредним фазама преговора са ЕУ, БиХ очекују нови извори прихода из 
предприступних фондова ЕУ, као и додатне обавезе које доноси чланство 
у Унији. Ипак, треба нагласити да је, без дубље анализе, процјене ефеката 
које доносе наведена потраживања и обавезе тешко оцијенити у овом 
тренутку.

Ширење ЕУ на земље Источне Европе је предузето стратегијски, циљано 
на економско, социјално и политичко благостање за све европске земље и 
њихове грађане. 

Међутим, ни у најсофистицираније дизајнираном социјалном пројекту 
нема гаранције да ће сви добити једнаке користи у исто вријеме. 
Позитивни и негативни ефекти које су имплицира феномен интеграције 
Европе су динамични. Тешко је предвидјети развој ЕУ-12 прије и послије 
придруживања, а нарочито је то тешко за мале земље као што је БиХ, које 
могу доживјети неочекивани развој у наредних десет и више година. 

Прошла деценија је за земље ЕУ-12 и земље западног Балкана обиљежена 
високим трошковима транзиције и припреме за придруживање ЕУ, што 
је комплементарно. Искуство ЕУ-12 земаља показује да су трошкови које 
земља подноси на путу сусрета са аqуис-ом застрашујуће велики, као и да 
је претприступна помоћ веома ниска у односу на укупне износе. У Бугарској 
су, на примјер, ови трансфери за период 2000.–2005. године износили 
свега 5% државних инвестиција, а у другој половини деценије нешто више, 
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око 10%. Очекује се да ће трансфери ЕУ покрити 15% инвестиција које 
се директно односе припрему за придруживање. То показује да су нове 
земље чланице највећи дио морале обезбједити из домаће штедње, 
директних страних инвестиција и ино-зајмова. Ово додатно оптертећује 
буџет са инвестирањем у инфраструктуру и сервисирање јавног дуга, док 
су истовремено приходи од царина драматично смањени. 

Чланицама из групе ЕУ-15 се приговара да су се окористиле о асиметрију 
дјељења нето ефеката од либерализације у интеграционим токовима. 
Наиме, трансфери из предпридружних фондова су корисни и неопходни 
земљама придружницама. Међутим, уколико се продре у структуру 
њиховог коришћења може се закључити да су они истовремено и вид 
самофинансирања привреде, буџета и грађана ЕУ-15. Ова средства се 
углавном користе за консултантске услуге, набавку опреме, технологије, 
софтвера и других софистицираних производа из донаторских земаља, па 
би за њих било прикладније да се умјесто трансфери називају бесплатна 
помоћ за земље у процесу придруживања. 

Много очигледније користи ЕУ-15 су присвојиле од либерализације 
трговине и капиталних токова. Рапидно су повећале свој извоз у земље 
ЕУ-12. Штавише, њихов трговински суфицит не престаје расти. Иако 
неприпремељене, ЕУ-12 су биле присиљене да отворе своја тржишта за 
добра и услуге из западно-европских земаља што је генерисало тешке 
економске и социјалне посљедице.

Додатна неповољност за нове земље чланице је незадовољавајућа 
искоришћеност средстава из структурних и других фондова ЕУ. У овом 
погледу су много праведније третиране Грчка, Португал и Шпанија, које су 
добијале 40-60 пута веће трансфере по становнику.

Међутим, постоји и друга страна медаље. Логично је очекивати да процес 
транзиције и припреме за придруживање акумулира потенцијале за већи 
привредни раст, повећање продуктивности, конкурентности, запослености 
и приходе, а не само трошкове. Постоје и многобројне друге користи од 
изузетног значаја, као што су унапређење животне средине, радних услова, 
заштита потрошача, заштита вањских граница, регионална сигурност и сл.
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Ипак, ово су благодети које нове земље чланице могу очекивати тек у дугом 
року, док су краткорочне и средњорочне калулације мање оптимистичне. 
Наиме, и поред тешкоће у њиховој процјени дугорочни ефекти су главна 
побуда интеграционих напора ЕУ-12, као и земаља у статусу кандидата 
и потенцијалних кандидата за чланство. Несигурност да ли ће будући 
трансфери из пољопривредног, структурног и других фондова ЕУ за нове 
чланице бити мањи од текућих, евроинтеграцију, као највећи државни 
капитални издатак, чини додатно неизвјесним. О свеукупним ефектима 
придруживања ЕУ ће се моћи аргументовано говорити тек када нове земље 
чланице нормализују свој статус у ЕУ отприлике 2015.-2020.године. До тада 
ће то бити пут препун неизвјесности.

Сем претходно наведеног усмјерења Републике Српске ка фондовима ЕУ, 
када је у питању вођење фискалне политике, предлаже се и слиједеће:

1. Реформисање система пореза на добит у правцу стимулисања 
домаће производње и извоза,

2. Олакшавање предузетницима остваривања права на поврат 
ПДВ,

3. Повећање ефикасности рада УИО, услијед енормног пада прихода 
од царина,

4. Стварање ефикасних институција за контолу цијена и борбу 
против монопола,

5. Децентрализација овлашћења код пореза на имовину на локалне 
самоуправе,

6. Повећање ефикасности администрације на нивоу БиХ у смјеру 
испуњавања услова из Мапе пута ка Европској унији,

7. Рестриктиван буџет-дефицит 1,5%,
8. Замрзавање плата у јавом сектору,
9. Смањење и ограничавање материјалних трошкова, трошкова 

путовања, кориштења службених аутомобила, службених 
телефона и то на свим нивоима власти,

10.  Обустављање запошљавања у јавном сектору уз стимулисање 
запошљавања у приватном сектору, превасходну у извозним 
предузећима и предузећима који су претежно домаћи,

11.  Трошкове администрације (непродуктивне) смањити за 10% (сем 
полиције, здравства и образовања),
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12. Увести подстицајне и пооштрене казнене мјере у циљу смањења 
корупције и сиве економије,

13. Строго контролисање кориштење субвенција и трансфера,
14. Хармонизовати акцизе са ЕУ,
15. Увести фискално растерећење кроз увођење циљаних олакшица 

(за запошљавање) а никако измјенама стопа – пдпл, пдв,
16. Отписати камате на неплаћене порезе, уколико се текуће 

измирују,
17. Добит јавних предузећа у 100% износу да припада буџету,
18. Омогућити бесплатно коришћење градског земљишта за 

инвестиционе пројекте,
19. Организовање преквалификација и
20. Едукација економских субјеката у смјеру аплицирања на ЕУ 

фондове,
21. ИПА програм за период 2007.-2011. год. за БиХ алоцирала 415 

милиона € за транзициону подршку и институционалну изградњу, 
као и 24,7 милиона € за прекограничну сарадњу,

22. БиХ као потенцијални кандидат за чланство при коришћењу ове 
помоћи треба да се руководи позитивним примјером Мађарске 
и Хрватске.
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БиХ нису предузеле ништа што би ублажило негативне ефекте Економске кризе. 
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137

доц. др Александар Стојановић

доходовне основице прогресија исказивана у правилу на почетку доходовне лествице, 
док је у појединим земљама на крају доходовне лествице (код виших доходака) систем 
постајао благо регресиван. Извор: The Impact of Consumption Taxes at Different Income, 
OECD, Levels. 6. Paris:OECD, 1981.

17 Taxing Consumption. OECD, Paris: OECD, 1988, стр. 122-145.

18 Види. Cnossen, S., Value – added Taxes in Central and Eastern European Countries,. 
 Paris: OECD, 1998.

19 Ибид., стр. 351

20 McLure, Charles E., Jr., (1990) Income Distribution and Tax Incidence under the VAT 
 (U: Value added taxation in developing countries, M. Gillis, C. S. Shoup and G.P. sicat. 
 Washington, DC: The World Bank, 32 - 40.)

21 Taxing Consumption, OECD, 1988, стр.131.

22 Међутим, када би се располагало садашњим стварним подацима, добивени резултати 
о регресивности би сигурно били другачији. Већи број доходовних група, са мањом 
разликом у висини дохотка, наспрам мањег броја или само једне доходовне групе са 
екстремно високим дохотком у односу на остале приказао би благу регресивност која 
се заоштрава само код последње доходовне групе. Она се може објаснити изузетно 
малим удјелом штедње, односно великом граничном склоношћу ка потрошњи, 
посебно у нижим децилима, због чега би овај утицај на регресивност био релативно 
мали. Тек у последњем децилу значајније би растао удио штедње, што се очитује у 
паду ефективне стопе пореза на додату вриједност.

23 У циљу покушаја стварања емприријске основице преузети су и прерађени подаци из: 
Ханић Х. и Тричковић, В. Истраживање тржишта,Економски факултет, 1992., Београд.

24 PPC1 добијена је једноставним сабирањем процентуалне потрошње на групе 
производа из табеле 16 који се опорезују општом стопом

25 Види. Hassan, F. – Bogetić, Z., Determinants of value added tax revenue, 
 World Bank Working Paper, no. 5290, 1993

26 Из табеле је видљиво да уз додавање процјењеног износа сиве економије на ову 
пореску основицу добио би се приближно исти износ процјењене пореске основице 
као и у претходном примјеру (који полази од БДП-а) просјечна пореска стопа у односу 
на остварене приходе износила 13% (укупан порески приход/обухваћена основица x 
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НоРМАТИвНо-ПРАвНо оДРЕЂЕњЕ ЗАвоДА ЗА 
ЗАПоШљАвАњЕ У ПРАвНоМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ И оДНоС ПРЕМА ДРУГИМ 
АКТЕРИМА ТРжИШТА РАДА
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1. ПоДЈЕЛА НАДЛЕжНоСТИ ЗА УРЕЂИвАњЕ РАДНИХ оДНоСА 
ПРЕМА  УСТАвУ БоСНЕ И ХЕРЦЕГовИНЕ

Уставом Босне и Херцеговине уређене су надлежности и односи између 
њених институција и ентитета, кроз одређивање: 

1. надлежности институције Босне и Херцеговине, 
2. надлежности ентитета,
3. додатне надлежности. 

Надлежности институција Босне и Херцеговине су одређене таксативном 
методом правног нормирања. Институције Босне и Херцеговине су 
надлежне за: спољну политику, спољну трговину, царинску и монетарну 
политику, финансирање институција и међународних обавеза Босне 
и Херцеговине, политику имиграција избјеглиштва и давање азила, 
спровођење међународног кривичног законодавства укључујући и односе 
са Интерполом, изградња и функционисање заједничких и међународних 
комуникационих објеката и веза те регулисање саобраћаја између ентитета 
и контрола ваздушног саобраћаја. 

Све друге функције власти и овлашћења, која нису изричито додјељена 
институцијама Босне и Херцеговине, су у надлежности ентитета.

Босна и Херцеговина може преузети надлежности и за друга питања о 
којима се споразумију ентитети или која су неопходна да би се очувао 
суверенитет, територијални интегритет, политичка независност и 
међународни субјективитет Босне и Херцеговине, у складу са подјелом 
надлежности између институција Босне и Херцеговине и ентитета. 
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2. РАДНо ЗАКоНоДАвСТво У УСТАвУ БоСНЕ И ХЕРЦЕГовИНЕ И 
АКТИМА  МЕЂУНАРоДНоГ, РЕГИоНАЛНоГ И НАЦИоНАЛНоГ 

КАРАКТЕРА 

Устав Босне и Херцеговине је извор радног законодавства, у дијелу који се 
односи на људска права и основне слободе. Европска комисија за заштиту 
људских права и слобода и њени протоколи директно се примјењују у 
Босни и Херецговини и имају приоритет над законским одредбама Босне 
и Херцеговине и законима ентитета који нису са њим у сагласности. Радно 
законодавство, као ни друго законодавство, не може бити у супротности са 
Уставом. 

Истовремено, права и обавезе из радних односа не могу се уредити испод 
међународних стандарда будући да је Уставом утврђено да су општа начела 
међународног права саставни дио унутрашњег права Босне и Херцеговине 
и ентитета. 

У Уставу и анексу о додатним споразумима о људским правима која ће 
се примјењивати у Босни и Херцеговини наведен је низ међународних 
докумената о људским правима, од којих се, као релевантни за уређивање 
радних односа, издвајају: Међународни пакт о економским, социјалним 
и културним правима, међународне конвенције о заштити права свих 
радника миграната и њихових породица, Европска конвенција о људским 
правима и слободама, Конвенције међународне организације рада и 
други. У питању су уставне одредбе о обавезној примјени одређених 
међународних докумената о људским правима и слободама. 

2.1. АКТИ МЕЂУНАРоДНоГ КАРАКТЕРА 

Најзначајнији извор међународног радног права су конвенције и препоруке 
Међународне организације рада (МОР-а). Конвенције МОР-а као и друге 
међународне конвенције подлијежу ратификацији. Босна и Херцеговина 
као чланица ове међународне организације има обавезе према донесеним 
конвенцијама и препорукама. Држава чланица је дужна да у року од 
једне године од дана засједања Конвенције МОР-а на којој је конвенција 
усвојена, поднесе конвенцију надлежној власти и да примијени поступак 
ратификације. Надлежна власт је она која је надлежна да доноси законе 
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по питањима која су предмет конвенције или пропоруке. Чланице су 
обавезне да обавијесте генералног директора Међународног бироа рада 
о предузетим мјерама у вези ратификације конвенције, као и да предузму 
мјере за примјену конвенције. 

Поред конвенција МОР-а, значајан извор радног законодавства 
међународног карактера, који обавезује државе уговорнице, је Пакт о 
економским, социјалним и културним правима, који прописује да су државе 
уговорнице обавезне да постепено обезбиједе економска, социјална 
и културна права путем адекватних средстава а посебно усвајањем и 
имплементацијом законодавних мијера. 

Државе уговорнице су сагласне да признају право на рад и свака држава 
уговорница обавезује се да постепено обезбјеђује пуно остваривање права 
признатих у Пакту путем свих погодних средстава, укључујући нарочито 
усвајање законодавних мјера. Државе уговорнице пакта су се сагласиле да 
признају: 

-  право на рад (које подразумијева право сваког лица да добије 
могућност да обезбиједи себи средства за живот слободно изабраним 
или прихваћеним радом,);

-  право на уживање правичних и повољних услова рада, који 
обезбјеђују нарочито награђивање које, као минимум, доноси 
сваком раднику:  

�  правичну плату и једнаку награду за рад једнаке вриједности 
без икакве разлике (посебно женама морају бити зајемчени  
услови рада који нису лошији од оних који уживају мушкарци, 
уз једнаку награду за једнак рад - дискриминација по полу је 
забрањена), 

�  пристојан живот, 
�  безбједност и хигијенске услове рада (једнаке могућности за 

свакога),
�  да буде у свом раду унапријеђен у одговарајућу вишу 

категорију (узимајући у обзир једино дужину радног стажа и 
способност),

�  одмор, слободно вријеме, разумно ограничавање радног 
времена и повремено плаћено одсуство, као и накнаду за 
државне празничне дане; 
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-  право сваког лица да са другима образује синдикат и да ступа у 
синдикат по свом избору; у зависности од правила која је утврдила 
организација ради заштите и унапређења економских и социјалних 
интересе. Ово право се може ограничити законом ако је у интересу 
националне безбједности или јавног поретка, или ради заштите и 
слобода других лица. Синдикати имају право да оснивају националне, 
регионалне и међународне федерације или конфедерације, да 
слободно обављају своју дјелатност, без других ограничења осим 
оних која су у интересу националне безбједности или јавног поретка, 
или заштите права и слобода других лица; 

-  право на штрајк ради заштите економских, социјалних права и 
интереса које се врши у складу са законима сваке поједине земље; 

-  посебна заштита треба да буде пружена мајци у току разумног 
временског периода прије и послије порођаја, (запослене мајке 
треба да користе плаћено одсуство или одсуство уз одговарајуће 
давање социјалног осигурања); 

-  дјеца и омладина морају бити заштићени од привредног и друштвеног 
искоришћавања. Њихово запошљавање на радовима штетним по 
њихов морал или здравље, који доводе у опасност њихов живот, или 
могу спријечити нормалан развој, биће кажњено по закону. Држава 
такође треба да одреди границу старости испод које ће запошљавање 
дјечије радне снаге бити забрањено или кажњиво по закону; 

-  право сваког лица на образовање.

2.2. АКТИ РЕГИоНАЛНоГ КАРАКТЕРА

Што се тиче аката регионалног карактера, неопходно је посветити пажњу 
Европској конвенцији о људским правима и слободама.

Конвенција садржи минимална права и ниједна одредба ове конвенције 
не може се тумачити тако да ограничава односно угрожава људска права 
и основне слободе који би били признати по законима стране уговорнице, 
или по другом споразуму чија је она страна уговорница. Конвенција са 
протоколима предвиђа: 

-  забрану ропства и принудног рада, у смислу да се ни од кога не 
може захтијевати да обавља принудни или обавезни рад; сва лица 
имају право да не буду држана у ропству или потчињености и да не 
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обављају принудни или обавезни рад. Принудни рад не обухвата: 
рад уобичајен у склопу лишења слобода или током условног отпуста; 
службу војне природе, или у земљама у којима се признаје приговор 
савјести, службу која се захтијева умјесто одслужења војне обавезе; 
рад који се исказује у случају какве кризе или несреће која пријети 
опстанку или добробити заједнице; рад у служби који чини саставни 
дио уобичајених грађанских дужности,

-  забрану дискриминације у смислу да није дозвољен било какав 
облик посредне или непосредне дискриминације приликом 
остваривања права и слобода по било ком основу који може довести 
до дискриминације лица је забрањено,

-  право на образовање, тако да нико не може бити лишен права на 
образовање, и држава има обавезу да обезбиједи образовање и 
наставу у складу са својим вјерским и филозофским увјерењима. 

Заштиту права из Конвенције и протокола, могуће је тражити пред 
Европским судом за људска права у Стразбуру. Суд може да прима 
представке од сваког лица, невладине организације или групе лица 
која тврде да су жртве повреде права прописаних Конвенцијом или 
протоколом, учињене од стране државе потписнице Конвенције. Суд 
може узети предмет у поступак тек када се исцрпе сви унутрашњи правни 
лијекови и у року од 6 мјесеци од дана када је поводом њега донијета 
правоснажна одлука. Стране уговорнице су преузеле обавезу да се повинују 
правоснажној пресуди Суда у сваком предмету у коме су странке. 

Повеља о основним правима у Европској унији је акт регионалног каракера, 
али се мора посматрати у контексту испуњавања услова за придруживање 
Европској унији.

Остваривање признатих права, слобода и принципа у овом документу 
посебно је значајна у домену слободе избора занимања и права на 
запослење. Ради се о томе „да свако има право на запослење и на слободно 
изабрано или прихваћено занимање. Сваки грађанин Уније слободан је да 
тражи запослење, да ради, да остварује своје право на предузетништво 
и да прима услуге у свакој држави чланици. Држављани трећих земаља 
који имају радну дозволу у некој држави чланици, имају право на рад под 
једнаким условима као и сви грађани Уније. 
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2.3. АКТИ НАЦИоНАЛНоГ КАРАКЕРА

2.3.1. Устав Републике Српске као извор права

Поред Устава Босне и Херцеговине као извора радног права, најзначајни 
извор радног законодавства у Републици Српској је Устав Републике Српске. 
Према члану 68. Устава, Република утврђује и обезбјеђује радне односе, 
заштиту на раду, запошљавање, социјално осигурање и друге облике 
социјалне заштите, здравство, борачко- инвалидску заштиту, бригу о дјеци 
и омладини, културу и заштиту културних добара и физичку културу. 

Уставом су утврђена начела радног права, као економска и социјална 
права, у дијелу о људским правима и слободама и у дијелу о економском и 
социјалном уређењу Републике па тако: 

-  свако има право на рад и слободу рада. Принудни рад је забрањен, 
свако је слободан у избору занимања и запослења и под једнаким 
условима му је доступно радно мјесто и функција, запосленима 
може престати радни однос противно њиховој вољи и на начин и 
под условима који су утврђени законом и колективним уговором, 

-  свако по основу рада има право на зараду, у складу са законом и 
колективним уговором, 

-  запослени имају право на ограничено радно вријеме, дневни, 
седмични, и плаћени годишњи одмор и одсуства у складу са законом 
и колективним уговором, 

-  запослени имају право на заштиту на раду, у складу са законом, 
-  омладина, жене и инвалиди имају посебну заштиту, 
-  зајамчена је слобода синдикалног организовања и дјеловања, 
-  запослени имају право на штрајк, под условима утврђеним законом, 
-  право запослених и чланова њихових породица на социјалну 

сигурност и социјално осигурање, које се уређује законом о 
колективним уговором, 

-  право на материјално обезбјеђење у току привремене незапосле-
ности под условима утврђеним законом, 

-  оспособљавање за одговарајући посао и обезбјеђење услова за 
запошљавање грађана који су дјелимично способни за рад, 

-  запослени имају право учешћа у управљању у предузећу, у складу 
са законом. 
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2.3.2. Закони као извори радног законодавства

Радно законодавство је дио радног права као позитивног правног 
система Републике Српске. Предмет радног законодавства је утврђивање 
индивидуалних радних односа и установљавање оквира за раднике и 
послодавце и њихове изворе права оубличене у колективне уговоре. 

Законско уређивање индивидуалног радног односа обухвата институте 
радног права којима се уређује заснивање и престанак радног 
(закључивање, раскид или отказ уговора о раду), права и обавезе из рада 
и по основу рада (плате, исплате плата, накнада, сигурност, здравствена 
заштита, посебна категорија здравствених радника итд.), контрола и 
надзор (путем инспекције рада, судова, а у посљедње вријеме и другим 
алтернативним методама рјешавања спорова). 

Уређивање колективних односа између радника и послодавца тиче се: 
законског регулисања права радника и послодаваца да се организују и 
учлањују у одговарајуће организације, да колективно преговарају, учествују 
у процесу доношења законодавства из ове области, учествују управљању 
предузећима и, на крају, право на колективну акцију радника (штрајк и 
пикетинг), односно право на колективне акције послодаваца (lock out) није 
признат у радном законодавству Републике Српске. 

Радно законодавство као грана права састоји се из закона којима се уређују 
радни односи и други дијелови (елементи) радног права. Предмет радног 
законодавства представља заједнички предмет ових закона. То је скуп 
закона, чији садржај и обим одређује садржај и обим овог законодавства. 
У садашњој фази, радно законодавство Републике Српске сачињавају: 

- Закон о раду, 
- Закон о запошљавању,
- Закон о административној служби у управи Републике Српске (у 

дијелу који се односи на институте радног права), 
- Закон о штрајку,
- Закон о заштити на раду, 
- Закон о инспекцији рада, 
- Закон о савјетима радника, 
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- Закон о локалној самоуправи (у дијелу који се односи на институте 
радног права),

- Закон о запошљавању страних држављана и лица без држављанства, 
- Закон о евиденцијама у области рада и здравственог осигурања. 
- Закон о економско-социјалном савјету, 
- Закон о мирном рјешавању радних спорова, итд. 

2.3.3. Закон о раду 

Садашња фаза развоја радног законодавста у Републици Српској запо-
чета је крајем 2000. године доношењем новог Закона о раду („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 38/00) и преласком на уговорни концепт 
радног односа. Закон је више пута мијењан и допуњаван, а током 2007. 
године урађен је Пречишћен текст закона („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 55/07). 

Непосредни циљ доношења овог закона био је да се одржи и настави 
континуитет и развој радног законодавства. Поредећи овај концепт радних 
односа са ранијим, неспорно је да су значајније разлике него сличности.
Ове разлике одражавју промјену самог концепта радног односа.

Промјена концепта радног односа и уређивање истог, у директној вези 
је са другим промјенама у друштву. Промјене се односе на транзицијски 
период, развој тржишне економије, приватизацију државног капитала, 
појаву организованих асоцијација радника и послодаваца, као и развој 
аутономног радног права које ове асоцијације стварају у поступку 
колективног преговарања.

Закон уређује начин и поступак заснивања радног односа закључива-    
њем уговора о раду између послодавца и радника, радно вријеме 
радника, одмори и одсуства, плате, накнаде по основу рада, заштита 
права из радног односа, репрезентативност синдиката и послодаваца, 
закључивање и примјена колективних уговора, рјешавање спорова 
између радника и послодавца, учешће радника и синдиката у заштити 
права радника, престанак уговора о раду, надзор над примјеном закона и 
друга права и обавезе који настају по основу радног односа на територији 
Републике Српске.
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Из основног концепта и смисла Закона о раду произилази да је радни 
однос специфичан уговорни однос радника и послодавца. Свака од страна у 
уговору има одређена права, обавезе и одговорности. У смислу тога радник 
је дужан да се без принуде укључи у радни процес, да лично и континуирано 
извршава своје радне задатке и дужности у складу са природом и врстом 
посла, а под непосредним надзором и упутствима послодавца.

Послодавац је дужан раднику обезбиједити посао, одредити му његово 
мјесто рада, начин обављања посла, раднику редовно вршити исплату 
зарађених плата или надкаде плате, обезбиједити му остваривање и других 
права прописаних законом или другим општим и појединачним актима. 

2.3.4. Закон о запошљавању

Закон о запошљавању Републике Српске донесен је 2000. године, а 
пречишћен тект урађен током 2005. године. („Службени гласник Републике 
Српске“ број 54/05).

Законом се уређује: запошљавање, осигурање за случај незапослености, 
послови и начин финансирања службе за запошљавање, права запослених 
лица и услови за њихово остваривање и друга права од значаја за 
организовано и продуктивно запошљавање у Републици Српској. 
 
2.4. ПоДЈЕЛА ЗАКоНА КАо ИЗвоРА ПоСМАТРАНо У оДНоСУ НА 
ДоНоСИоЦЕ

Када посматрамо законе као изворе радног законодавства могуће је 
правити подјеле према критеријуму доносиоца и то на: 

-  законе које доноси законодавни орган Републике Српске, 
-  законе које доноси законодавни орган Босне и Херцеговине, 
-  законе које доноси Канцеларија Високог представника (ОХР), 
-  законе које доноси Скупштина Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 

Радно законодавство које донесу законодавни органи Републике 
Српске примјењује се на територији Републике. То је ентитетско радно 
законодавство, као што је то и радно законодавство у Федерацији Босне и 
Херцеговине, које се примјењује на њеној територији. 
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У Федерацији Босне и Херцеговине законодавна надлежност је подијељена 
између Федерације и кантона, а средишњи извор радног законодавства је 
Закон о раду, који уређује општи режим радних односа и има супсидијарну 
примјену. 

Брчко Дистрикт има свој Закон о раду, донесен 2000. године. 

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине је законодавну дјелатност 
у радном законодавству започела 2002. године доношењем Закона о 
државној служби у институцијама Босне и Херцеговине. Даља законодавна 
дјелатност настављена је доношењем Закона о Агенцији за рад и 
запошљавање и Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине. 

Доношење закона је образложено неопходношћу да се ријеши проблем 
законског уређивања права, обавеза и одговорности службеника у 
институцијама Босне и Херцеговине. 

Доношење Закона о Агенцији за рад и запошљавања Босне и Херцеговине 
је било у циљу оснивања институције која ће бити надлежна за праћење 
спровођења конвенција МОР-а. Поред тога што прати спровођење 
конвенција, надлежна је да прати спровођење међународних стандарда у 
области рада и запошљавања и сарадњу са међународним организацијама 
из области рада и запошљавања. 

Поред праћења, Агенција је надлежна да: 
-  обавља међународно представљање и сарадњу са међународним 

организацијама и извршава међународне обавезе из области рада и 
запошљавања; 

-  координира активности са ентитетским властима и ентитетским 
заводима за запошљавање у вези са запошљавањем у пројектима од 
интереса за Босну и Херцеговину; 

-  прикупља информације о понуди и потребама радне снаге на 
међународном тржишту и доставља информације ентитетским 
заводима; 

-  иницира склапање и потписивање међународних уговора из области 
рада, запошљавања и социјалног осигурања и прати њихово 
спровођење. 
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2.5. АУТоНоМНИ ИЗвоРИ РАДНоГ ПРАвА

Потпуне примјене Закона о раду па самим тиме регулисање права, обавеза и 
одговорности нема без колективних уговора као недржавних (аутономних) 
извора права. Поред колективних уговора, недржавни извори права су и 
Правилник о раду и уговор о раду (у ситуацијама када се појављује као акт 
регулисања права и обавеза радника и послодавца). 

Законом је прописан минимум права радника. Аутономним изворима 
права могуће је овај минимум одредити у повољнијем обиму у односу на 
права радника која су утврђена законом. 

Рјешења у колективном уговору и правилнику о раду могу да буду само 
повољнија за радника и да утврђују повољнија права за раднике од права 
утврђених законом, ако законом није изричито другачије прописано. Ако 
колективни уговор и правилник о раду садрже одредбе које прописује 
права радника у мањем обиму него што је то прописано законом, такве 
одредбе немају правно дејство, пошто су супротне закону и непосредно се 
примјењују закон. 

Колективним уговором и правилником о раду могу се утврдити и права 
радника која нису утврђена законом, ако законом није другачије одређено. 
Закон о раду то питање не уређује, али то проистиче из уставног начела да 
је слободно све што није уставом или законом забрањено. 

Законом о раду је предвиђена могућност да се закључи колективни уговор 
на нивоу Републике. Исто тако колективни уговор се може закључити 
и за одређену групацију или грану дјелатности и за једног или више 
послодаваца.

Неопходно је напоменути да је у постдејтонској Републици Српској 
стварање аутономног (недржавног права) почело закључивањем Општег 
колективног уговора 1997. године, од стране Савеза синдиката, Привредне 
коморе и Владе Републике. 

Послодавац који запошљава више од 15 радника доноси правилник о раду 
као општи акт који је извор радног права. Њиме се ближе уређују законом 
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прописана права по основу рада, организација рада, плате и друга права 
и обавезе по основу рада, поступак њиховог остваривања, итд. Овај акт се 
објављује на прикладан начин код послодавца, да би се радници упознали 
како су уређена њихова права и обавезе. Законом о раду одређене са казне 
за прекршај за послодавца ако не донесе и не објави правилник.

2.6. ЗАПоШљАвАњЕ И ПРАвА НЕЗАПоСЛЕНИХ ЛИЦА

Доношење Закона о запошљавању којим се уређује запошљавање и права 
незапослених лица је уставна обавеза законодавца. Уставни основ и обавеза 
садржани су у одредби којом се јамчи право на материјално обезбјеђење 
за вријеме привремене незапослености, у складу са законом. Право 
на материјално обезбјеђење за вријеме привремене незапослености, 
односно право незапослених лица на заштиту је сегмент права на рад. 
Поред права на материјално обезбјеђење, законом се уређују и друга 
права незапослених лица. 

У Закону о запошљавању утврђени су основни појмови који се односе 
на проблем запошљавања. Појмови релавантни за уређивање права 
незапослених лица одређени Законом су:

-  незапослено лице,
-  запошљавање,
-  послови запошљавања,
-  осигурање за случај незапослености,
-  забрана дискриминације. 

Незапослено лице, у смислу овог закона, сматра се лице пријављеног на 
евиденцији Завода, старости од 15 до 65 година, способно или ограничено 
способно за рад и које није у радном односу. 

Елементи појма незапосленог лица односе се на: 
- старосну доб (од 15 до 65 година),
- радни ангажман, по правилу радни однос, 
- пријаву на евиденцију незапослених лица, и 
- тражење запослења. 
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Незапослено лице је оно лице које активно тражи посао и које је 
расположено за рад. Лице активно тражи посао односно запослење ако 
се једном у 60 дана јавља надлежној служби Завода ради информисања 
о могућностима и условима запослења и посредовања у запошљавању; 
ако не одбија понуђено одговарајуће запослење, одговарајуће додатно 
образовање и обуку; ако се јавља на пријављену потребу за слободним 
радним мјестима; ако тражи запослење посредством Завода и које се 
непосредно обраћа послодавцу ради запослења. 

Завод за запошљавање води евиденцију и о лицима која не траже 
запослење, а која су се пријавила на евиденцију ради остваривања других 
права. 

Редовни ученици, студенти (и виших школа и основних студија), 
пензионисана лица, пољопривредници који обављају пољопривредну 
дјелатност на основу које остварују катастарски приход најмање у износу 
од три просјечне нето плате у Републици Српској у претходној години и 
лица којима права из радног односа мирују, не сматрају се незапосленим 
лицима. 

2.7. ЗАПоШљАвАњЕ И ПоСЛовИ ЗАПоШљАвАњА

Запошљавање чини низ дјелатности, као што су: праћење стања у 
области запослености и запошљавања, доношење и остваривање 
програма запошљавања, посредовање у запошљавању, информисање о 
могућностима и условима запошљавања. 

Послови запошљавања сматрају се: 
- посредовање у запошљавању,
- јавно обавјештавање о могућностима и условима запошљавања, 
- савјетовање о избору посла (професионална орјентација), 
- стручно оспособљавање и припрема за запошљавање,
- спровођење програма запошљавања,
- обављање организационих, стручних, административних и других 

послова. 
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3. НоРМАТИвНо-ПРАвНо оДРЕЂЕњЕ оРГАНА ЗА ПоСРЕДовАњЕ У 
 ЗАПоШљАвАњУ И њИХов оДНоС ПРЕМА ДРУГИМ АКТЕРИМА 

 ТРжИШТА РАДА

3.1. оСНовНА НоМАТИвНо-ПРАвНА РЈЕШЕњА о ЗАвоДУ ЗА 
ЗАПоШљАвАњЕ

У погледу нормативног одређења функције и правног положаја Завода за 
запошљавање, утврђено је да је он јавна служба од интереса за Републику, 
са својством правног лица. 

За елаборацију нормативно-правног и стварног статуса Завода за 
запошљавање, битна су нарочито његова сљедећа статусна одређења:

-  Основни пропис којим се уређују јавна овлашћења у области 
запошљавања и остваривања права по основу незапослености и 
односи Завода за запошљавање Републике Српске са осталим јавним 
службама и органима власти је Закон о запошљавању (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 54/05 и 64/06).

- Чланом 38. Закона о запошљавању прописано је да је Завод јавна 
служба од интереса за Републику, са својством правног лица чије 
сједиште се одређује Статутом Завода (тренутно сједиште Завода је у 
граду Источно Сарајево - Пале).

- Завод и његове функције се претежно финансирају из обавезног 
доприноса за осигурање од незапослености који плаћају запослена 
лица. (стопа овог доприноса износи 0.7% бруто плате радника)

- Послови Завода су: посредовање у запошљавању, праћење стања 
на тржишту рада, прикупљање података о потребама за радницима, 
јавно обавјештавање о могућностима и условима запошљавања, 
савјетовање о избору посла, стручно оспособљавање и припрема за 
запошљавање, споровођење програма запошљавања, учествовање 
у утврђивању квота радних дозвола, издавање радних дозвола 
странцима и остали стручни и адмнинистративни послови везани за 
остваривање права незапослених лица.

- Завод у сарадњи за Републичким заводом за статистику, а на основу 
захтјева министарства надлежног за послове рада, или по својој 
иницијативи, врши периодична анкетирања на тржишту рада у 
циљу добијања одговарајућих статистичких података. Ови подаци се 
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користе као основ за израду стратешких и оперативних програма и 
пројеката запошљавања у Републици.

- Законом о запошљавању је одређено да Завод не може наплаћивати 
услуге које пружа, у складу са законом, незапосленим и другим 
лицима, послодавцима и другим правним и физичким лицима.

- Заводом управља Управни одбор који је трипартитно организован и 
има седам чланова, укључујући и предсједника којег именује Влада 
Републике Српске на период од четири године.

- Радом и пословањем Завода руководи директор Завода којег путем 
јавног конкурса именује Влада Републике Српске на вријеме од 
четири године.

- У складу са Законом о запошљавању, Завод је дужан да најмање 
једанпут годишње информише Владу Републике Српске о 
остваривању програма запошљавања на територији Републике 
Српске.

- Влада Републике Српске у складу са Законом о буџетском систему 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 
54/08) даје сагласност на годишњи Финансијски план и Програм 
рада Завода.

- У обављању својих задатака и послова одређених законом, Завод 
остварује сарадњу и размјењује информације о стању и појавама на 
тржишту радне снаге са одговарајућим службама за запошљавање 
у Федерацији Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикту и Агенцијом 
за рад и запошљавање Босне и Херцеговине путем које се остварује 
сарадња са службама за запошљавање заинтересованих сусједних и 
других европских земаља.

- У сарадњи и путем Агенције за рад и запошљавање Босне и 
Херцеговине Завод прати и извршава међународне обавезе у складу 
са ратификованим конвенцијама Међународне организације рада у 
области запошљавања.

Послови Завода финансирају се из доприноса за осигурање од 
незапослености, који плаћају запослена лица и послодавци као и из 
других средстава која оствари Завод (донације, камате на орочења 
и друга средства, средства фондова солидарности). Завод не може 
наплаћивати накнаду за услуге које пружа незапосленим и другим лицима, 
послодавцима и другим физичким и правним лицима. 
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Носилац функције запошљавања је Завод за запошљавање Републике 
Српске, који врши јавна овлашћења, као и организационе, стручне и друге 
послове у области запошљавања. 

Законом о запошљавању предвиђена је могућност оснивања и других 
Агенција за запошљавање која врши послове запошљавања, који се 
односе на посредовање у запошљавању, савјетовање за избор занимања и 
оспособљавање и припрему за запошљавање. Услове за обављање послова 
запошљавања прописује министарство надлежно за рад. 

Предвиђено је да Завод за запошљавање истражује тржиште рада, да 
прати и проучава потребе за радницима, утицај технолошког процеса и 
технолошких промјена на кретање у области запошљавања, да прати и 
предлаже мјере за усклађивање образовања са потребама и могућностима 
запошљавања, да у циљу добијања статистичких података врши периодична 
анкетирања на тржишту рада, итд., као и да публикује информације о томе 
и појавама значајним за остваривање политике запошљавања. 

Завод успоставља сарадњу са стручним и научним институцијама и 
другим организацијама које се баве запошљавањем, у сусједним и другим 
земљама.

У радном законодавству Републике Српске није предвиђено постојање 
Агенције за привремено запошљавање, која се појављује као предмет 
уређивања и упоредном радном законодавству. Агенција за привремено 
запошљавање се појављује као послодавац који, на основу споразума 
о уступању радника, уступа радника другом послодавцу (кориснику) за 
обављање привремених послова. 

3.2. СПРовоЂЕњЕ ПРоГРАМА ЗАПоШљАвАњА

Завод учествује у финансирању програма запошљавања које му понуде 
послодавци. Завод може учествовати под условима да се тим програмом 
утврде обавезе заснивања радног односа на неодређено вријеме за 
одређени број радника са евиденције незапослених лица. Послодавац 
је дужан да одобрена средства употријеби искључиво за отварање нових 
радних мјеста, односно за повећање броја запослених. 
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Завод може да учествује у финансирању програма преквалификације и 
доквалификације радника за чијим је радом престала потреба, ако се 
тим радницима обезбјеђује закључивање уговора о раду на неодређено 
вријеме. 

Учешће завода у финансирању и реализацији програма уређује се 
уговором са послодавцем, који ће након извршене преквалификације и 
доквалификације запослити радника.

Завод може да учествује у реализацији програма запошљавања који 
финансира Република или стране државе, домаће и међународне 
специјализоване организације. 

3.3. ПРАвА НЕЗАПоСЛЕНИХ ЛИЦА КоЈА ТРАжЕ ЗАПоСЛЕњЕ

Свако лице које се пријави Заводу ради запослења има: 
- право на информисање о могућностима и условима запошљавања, 
- право на посредовање у запошљавању, 
- право на савјетовање о избору занимања, 
- право на стручно оспособљавање и припрему за запошљавање. 

Наведена права незапослено лице остварује код носилаца функције 
запошљавања. Носиоци функције запошљавања су Завод и агенције за 
запошљавање. 

Завод за запошљавање врши јавна овлашћења, као и организационе, 
стручне и друге послове у области запошљавања. 

Агенције за запошљавање могу да обављају послове запошљавања који се 
односе на посредовање у запошљавању, савјетовање за избор занимања 
и оспособљавања и припрему за запошљавање. Агенција не може од 
незапослених лица наплаћивати накнаду за услуге које им пружа. 

Незапослено лице дужно је да се и само ангажује на тражењу запослења 
и да у том сaрађује са Заводом, који ће му пружити стручну помоћ и 
успоставити контакт са заинтересованим послодавцем. 
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3.4. ПРАво НА ИНФоРМИСАњЕ о МоГУЋНоСТИМА И УСЛовИМА 
ЗАПоШљАвАњА

Завод прати стање на тржишту рада и прикупља податке од послодавца 
о потребама за радницима, обавјештава јавност и заинтересована лица 
о могућностима и условима за заснивање радног односа са радницима 
одређених стручних квалификација. Дужан је да обезбиједи незапосленом 
лицу податке потребне за његово запошљавање. 

Право на информисање незапослено лице остварује: путем средстава 
јавног информисања, непосредним информисањем, путем огласне табле, 
путем писменог обавјештавања, организовањем групног разговора и на 
друге начине.

3.5. ПРАво НА ПоСРЕДовАњЕ У ЗАПоШљАвАњУ

Посредовање у запошљавању су активности и мјере којима се успоставља 
контакт између незапосленог лица, односно запосленог лица које тражи 
промјену запослења и послодавца, у циљу закључивања уговора о раду. 
Посредовање у запошљавању остварује се: 

- пружањем стручне помоћи незапосленом лицу у проналажењу и 
избору запослења,

- пружањем стручне помоћи запосленом лицу које тражи промјену 
запослења (првенствено запослено: на одређено вријеме, са 
непуним радним временом, са нижим степеном стручне спреме од 
спреме коју посједује, итд.), 

- пружањем, помоћи послодавцу да задовољи потребе за 
радницима, 

- предузимањем активности да се послодавцу обезбиједе потребни 
радници (припремом за запошљавање и сл.). 

3.6. ПРАво НА ПРоФЕСИоНАЛНУ оРИЈЕНТАЦИЈУ

Право на професионалну оријентацију има незапослено лице, радник за 
чијим је радом престала потреба, радник који тражи промјену занимања и 
друго заинтересовано лице. 
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Професионална оријентација реализује се кроз индивидуалне и групне 
консултације у Заводу о условима и могућностима избора врсте посла, на 
основу њихових личних жеља, опредјељености и радне оспособљености. 
Савјетовањем се сматрају и консултације са ученицима у основним и 
средњим школама, чиме се омогућавају правовремене консултације о 
избору занимања. 

Облици професионалне орјентације су: професионално савјетовање 
(пружање помоћи у професионалном опредјељивању по питању избора 
занимања, промјене занимања или запошљавања), професионално 
информисање (пружање информација значајних за професионално 
опредјељивање и запошљавање), професионална селекција (провјера 
усклађености особина кандидата и захтејва радног мјеста, који се по 
захтјеву послодавца врши у поступку избора кандидата) и професионална 
класификација (провјера усклађености особина кандидата и захтјева радног 
мјеста, која су по захтјеву послодавца врши ради предлагања оптималног 
распореда расположених радника за радна мјеста). 

3.7. ПРАво НА СТРУЧНо оСПоСоБљАвАњЕ И ПРИПРЕМЕ ЗА 
ЗАПоШљАвАњЕ

Стручно оспособљавање и припрема за запошљавање су мјере којима се 
назапосленом лицу пружа могућност да стекне знање за рад на одређеним 
пословима и за руковање средствима рада и средствима заштите на раду. 
Оно се спроводи према посебном програму. То је и преквалификација у 
оним случајевима кад се раднику не може обезбиједити посао у његовом 
стручном звању, али постоји могућност да заснује радни однос на пословима 
оних занимања која се траже на тржишту рада.

Стручно оспособљавање и припрему за запошљавање организује и 
финансира Завод самостално или у сарадњи са предузећима, образовним 
установама, организацијама за заштиту на раду, фондом за пензијско и 
инвалидско осигурање, фондом за јавне радове, запошљавање и обуку и 
другим одговарајућим организацијама. 
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3.8. оСИГУРАњЕ ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПоСЛЕНоСТИ

Осигурање за случај незапослености је учешће запослених лица, 
послодаваца, државних и других органа и организација у обезбјеђивању 
средстава за запошљавање и за остваривање права по основу 
незапослености. Осигурање се врши код Завода за запошљавање. 

3.9. оБАвЕЗНо оСИГУРАњЕ

Лица у радном односу и лица која по другом основу остварују право рада 
и обавезно су осигурана за случај незапослености. Подношењем пријаве 
на здравствено и на пензијско-инвалидско осигурање врши се и осигурање 
за случај незапослености. Средства за остваривања права из обавезног 
осигурања за случај незапослености обезбјеђују се из доприноса које 
плаћају лица у радном односу и послодавци, као и намјенских средстава 
која обезбјеђују државни органи и други органи и организације. 

3.10. ДоБРовољНо оСИГУРАњЕ

Лице које није обавезно осигурано може се добровољно осигурати за 
случај незапослености, у складу са Статутом Завода. 

Добровољно се, за случај незапослености, може осигурати: 
- власник или сувласник предузећа, односно оснивач или суоснивач 

радње или предузећа (ако није осигуран по другом основу), 
- лице које се бави земљорадњом, као јединим или основним 

занимањем (ако није осигуран по другом основу), 
- брачни друг лица запосленог у иностранству (ако је прије одласка 

био у радном односу), 
- лице којем је престало обавезно осигурање.

Услове за стицање права одређује Завод. Услови се односе на дужину 
периода у коме је непрекидно уплаћиван допринос за запошљавање и 
истовремено постoјање осигурања за здравствено и пензијско-инвалидско 
осигурање.
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3.11. ПРАво НЕЗАПоСЛЕНИХ ЛИЦА 

Незапослено лице којем је престало право на радни однос без његовог 
захтјева, сагласности или кривице, а које има одређени непрекидни стаж 
осигурања, има право на: 

- новчану накнаду,
- здравствено осигурање,
- пензијско и инвалидско осигурање. 

Круг лица којима припадају наведена права проширен је и на лице које је 
одјавило самосталну дјелатност због тога што је без своје воље, сагласности 
или кривице остало без пословног простора. 

Право на новчану накнаду припада и незапосленом лицу коме је престао 
радни однос писменим споразумом, ако је до престанка дошло због 
премјештаја брачног друга у друго мјесто пребивалишта и спајање породице 
након закључења брака и тиме условљене промјене пребивалишта. 

Наведена права може да оствари ако је за њега, за вријеме прописаног 
минимума стажа осигурања, уплаћен допринос за запошљавање, за 
здравствено осигурање и за пензијско-инвалидско осигурање. У питању 
је лице које има најмање осам мјесеци непрекидног стажа осигурања у 
последњих 12 мјесеци, или 12 мјесеци стажа осигурања са прекидима у 
последњих 18 мјесеци. 

Статутом и другим општим актима Завода могу се прописати и друга права 
незапослених лица, као и услови и поступак за њихово остваривање. 

Незапослено лице има ова права од првог дана престанка радног односа 
ако се пријави Заводу у одређеном року. Рок за пријаву је 30 дана од дана 
престанка радног односа. Ако се пријави Заводу након истека тога рока, 
права почињу тећи од дана пријављивања, умањено за период кашњења. 

Лице које је добровољно осигурано не може имати већи обим права 
од права која се обезбјеђују лицима која су обавезно осигурана. Право 
се остварује под условима, на начин и у обиму утврђеном уговором 
закљученим између Завода и тог лица. Основни услов јесте да је послодавац 
уплаћивао допринос за осигурање од незапослености. 
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3.12. ПРАво НА НовЧАНУ НАКНАДУ

Право но новчану накнаду незапослено лице остварује у Заводу. 
Незапосленом лицу кориснику новчане накнаде, може се, на његов 
захтјев, исплатити новчана накнада у једнократном износу, под условом да 
средства користи за своје запошљавање. 

Новчана накнада износи: 
- за незапослено лице које има до 10 година стажа осигурања - 35% од 

просјечне плате коју је то лице остварило у посљедња три мјесеца 
рада,

- за незапослено лице које има више од 10 година стажа осигурања 
- 40% од просјечне плате коју је то лице остварило у посљедња три 
мјесеца рада. 

Износ новчане накнаде не може бити нижи од 20% просјечне плате 
исплаћене нето плате, нити више од износа једне просјечне исплаћене нето 
плате, у мјесецу који је претходио доношењу рјешења. Новчана накнада се 
мјесечно исплаћује и усклађује са кретањем просјечне плате запослених. 

Друге новчане накнаде односе се на: 
- трошкове индивидуалног стручног оспособљавања, односно 

преквалификације или доквалификације, 
- трошкове путовања обављеног по позиву или по упуту Завода, ради 

информисања о могућностима. 

3.13. ТРАЈАњЕ И МИРовАњЕ ПРАвА

Трајање права на новчану накнаду зависи од дужине стажа осигурања. 
У стаж осигурања се не урачунава вријеме за које је незапослено лице 
остварило ова права. Дужина трајања права може износити непрекидно 
највише: 

- за стаж осигурања до 5 година -3 мјесеца
- за стаж осигурања од 5 до 15 година -6 мјесеци 
- за стаж осигурања од 15 до 25 година – 9 мјесеци 
- за стаж осигурања преко 25 година – 12 мјесеци
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Ако незапослено лице прије истека рока коришћења новчане накнаде 
заснује радни однос или оствари право на накнаду плате по било ком 
основу, обуставља му се исплата новчане накнаде и остваривање других 
права. Обустава наступа на дан кад отпочне да остварује право по другом 
основу. Ако за вријеме трајања рока незапосленом лицу престане право 
које је остваривао одређено вријеме, поново му се успостављају наведена 
права и трају до дана истека рока, осим ако је за њега повољније да се 
новчана накнада поново обрачуна након престанка радног односа, под 
условима да се пријави Заводу у року од 30 дана. 

Одредбе о мировању права сходно се примјењују у случају: 
- одслужења или дослужења војног рока и извршења других обавеза 

војних обвезника и обвезника цивилне заштите, 
- притвора и издржавања казне затвора, мјере безбједности, заштитне 

или васпитне мјере, у трајању од три мјесеца, 
- боравка корисника права ван Републике дуже од 30 дана. 

3.14. ПРАво НА СоЦИЈАЛНо оСИГУРАњЕ

Права из здравственог осигурања, незапослено лице и чланови његове 
породице, ако је био носилац здравственог осигурања, остварују у складу 
са прописима о здравственом осигурању. 

Права из пензијског и инвалидског осигурања, остварују у складу са 
прописима о пензијском и инвалидском осигурању. 

3.15. ПоСТУПАК оСТвАРИвАњА ПРАвА

О захтјеву за остваривање права у првом степену одлучује руководилац 
филијале Завода. Рокови за утврђивање су кратки, од 3 дана за рјешавање 
једноставнијих до 30 дана за рјешавање сложенијих управних ствари у 
другостепеном поступку. 

Незапослено лице које сматра да му је повријеђено право, може да у року 
од 90 дана од дана извршене повреде права поднесе жалбу комисији, коју 
образује министарство надлежно за послове рада. Комисија је дужна да у 
року од 30 дана од дана подношења жалбе одлучи по жалби. Надлежно 
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министарство доставља одлуку комисије у року од осам дана Заводу и 
незапосленом лицу које је поднијело жалбу. 

Завод је дужан да изврши одлуку комисије на начин и у роковима како је 
одређено одлуком. 

3.16. ПРЕСТАНАК ПРАвА 

Незапослено лице је дужно да најдаље за осам дана од наступања 
околности због којих наступа престанак права, обавијести Завод о насталој 
промјени да би било скинуто са евиденције незапослених. Наведена права 
престају прије истека рока ако корисник права: 

1.  самостално или са другим лицем оснује предузеће, радњу или 
други облик обављања самосталне дјелатности,

2.  отпочне да се бави пољопривредном дјелатношћу као главним 
занимањем, на основу које остварује катастарски приход најмање 
у износу од 50% просјечне нето плате у претходној години. 

3.  стекне услове за остваривање права на старосну или инвалидску 
пензију, или оствари право на породичну пензију, 

4.  ступа на издржавање казне затвора, мјере безбједности, заштите 
или васпитне мјере, у трајању дужем од три мјесеца, 

5.  неоправдано одбије да прихвати понуђено запослење у мјесту 
пребивалишта или на удаљености 30 километара од мјеста 
пребивалишта, која одговара његовим стручним квалификацијама 
и радној способности, 

6.  неоправдано одбије да се одазове на позив надлежног органа ради 
ангажовања на јавним радовима (радови који организују локалне 
заједнице, државни орган или посебно овлашћене организације, 
ради остваривања одређених комуналних, социјалних, културних, 
образовних и других програма од општег интереса, којима се 
обезбјеђују услови за додатно запошљавање) или на отклањању 
посљедица више силе (пожар, поплава, земљотрес, епидемије 
заразних болести и др.), 

7.  неправедно одбије да се одазове на захтјев Завода или Фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање да се стручно оспособи, 
доквалификује или преквалификује за занимање које одговара 
његовом степену стручне спреме, ако му се тиме обезбјеђује 
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закључивање уговора о раду на неодређено вријеме, 
8.  неоправдано се јави у прописаном року Завода ради 

евидентирања, 
9.  неоправдано одбије да се одазове на позив Заводу ради 

информисања о могућностима запослења, 
10.  стекне статус редовног ученика или редовног студента, 
11.  ако се утврди да је право остварио на основу неистинитих података 

или на основу фалсикованих исправа, 
12.  ако се сам одјави са евиденције незапослених, 
13.  ако се утврди да ради „на црно“ (што се утврђује на основу 

писменог извјештаја надлежне инспекције), 
14.  ако се одсели са територије Републике, 

Корисник коме престане право у случају када се утврди да ради „на црно“ 
стиче право на поновно пријављивање на евиденцију након шест мјесеци 
од дана престанка права. 

Уколико незапослено лице и након наступања наведених околности, као 
и на основу лажних података и исправа, оствари наведена права, дужан је 
да Заводу надокнади штету у висини пуног износа незаконите остварене 
новчане накнаде, као и плаћеног доприноса за здравствено и пензијско-
инвалидско осигурање. Ако је на основу правоснажне одлуке или одлуке 
послодавца незапослено лице враћено на рад и ако је послодавац том 
лицу исплатио плату и доприносе по основу плате за раздобље у којем 
није радио, то лице је дужно вратити Заводу цјелокупни износ уплаћене 
накнаде. 

3.17. ЕвИДЕНЦИЈА о НЕЗАПоСЛЕНИМ ЛИЦИМА

Незапослено лице подноси пријаву организационој јединици Завода 
надлежној према пребивалишту. Завод води евиденције: о лицима која 
траже запослење, о потреби за радницима, о грађанима запосленим 
у иностранству, понудама иностраних послодаваца за запошљавања 
у иностранству, о запосленим страним држављанима и лицима без 
држављанства. 
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Сви статистички подаци и информације обавезно се приказују по полу и ако 
то не чине државни органи, јавна служба или правно лице чини прекршај 
за који се може изрећи новчана казна. Новчана казна за прекршај може се 
изрећи и у случају када не омогуће јавности увид у поменуте статистичке 
податке. 

Посебне евиденције према категоријама корисника воде се за незапослена 
лица која остварују право на новчану накнаду и право из социјалног 
осигурања, незапослена лица која траже запослење и остварују само права 
која се односе на информисање о могућностима и условима запошљавања, 
на посредовање у запошљавању, на савјетовање о избору занимања и на 
стручно оспособљавање и припрему за запошљавање, запослена лица 
која траже промјену запослења. Подаци о незапосленом лицу сматрају се 
повјерљивим. 

Незапослено лице је дужно да се, у роковима које пропише Завод, 
периодично јавља ради информисања о могућностима запослења и 
провјеравања података и услова за остваривање права прописаних законом. 
Евиденцију о незапосленом лицу Завод престаје водити ако то лице: 

1. закључи уговор о раду,
2. одјави се са евиденције, 
3. самостално или с другим лицем оснује предузеће, радњу или 

други облик обављања дјелатности, 
4. постане власник или сувласник више од 51% удјела у неком 

правном субјекту, 
5. отпочне да се бави пољопривредном дјелатношћу као главним 

занимањем, по основу којег остварује катастарски приход 
најмање у износу од 50% просјечне нето плате у Републици у 
претходној години. 

6. стекне услове за остваривање права на старосну, инвалидску или 
породичну пензију, 

7. постане потпуно неспособно за рад, 
8. ступи на одслужење војног рока, 
9. ступи на издржавање казне затвора дуже од три мјесеца, 
10. не јави се у два узастопна рока Заводу, а не обавијести Завод о 

оправданим разлозима, 
11. постане редован ученик или студент, 
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12. изјави да рјешава своје запослење, 
13. наврши 65 година живота
14. без оправданог разлога не одазове се на позив Завода или другог 

надлежног органа ради ангажовања на отклањању последица 
више силе, 

15. неоправдано одбије да прихвати понуду запослење у мјесту 
пребивалишта или на удаљености 50 километара од мјеста 
пребивалишта, које одговара његовим стручним квалификацијама 
и радним способностима, 

16. неопходно одбија да се на захтјев Завода стручно оспособи, 
доквалификује или преквалификује за занимање које одговара 
његовом степену његове стручне спреме, или ако својом 
кривицом прекине, односно не заврши образовање,

17. ради код послодавца без пријаве на обавезно осигурање. 

Лице о коме је Завод престао да води евиденцију из разлога што се није 
јавило у два узастопна рока Заводу, а не обавијести Завод о оправданим 
разлозима, не може се шест мјесеци након престанка вођења на евиденцији 
поново пријавити Заводу. 

Лице о коме је Завод престао да води евиденцију из разлога што се није без 
оправданог разлога одазвало на позив Завода или другог надлежног органа 
ради ангажовања на отклањању последица више силе; што неоправдано 
одбија да прихвати понуђено запослење у мјесту пребивалишта, или на 
удаљености 50 километара од мјеста пребивалишта, које одговара његовим 
стручним квалификацијама и радним способностима; што неоправдано да 
се на захтјев Завода стручно оспособи, доквалификује или преквалификује 
за занимање које одговора степену његове стручне спреме, или ако 
својом кривицом прекине, односно не заврши образовање, или ради 
код послодавца без пријаве на обавезно осигурање, не може се дванаест 
мјесеци након престанка вођења на евиденцији незапослених лица, поново 
пријавити Заводу. 
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4. МоГУЋА НоРМАТИвНо-ПРАвНА РЈЕШЕњА о ПоСРЕДовАњУ У 
 ЗАПоШљАвАњУ И ПРАвИМА ЗА вИЈЕМЕ НЕЗАПоСЛЕНоСТИ 

Уставни основ за доношење новог закона налази се у Амандману XXXII 
тачка 12. Устава Републике Српске, у којем је прописано да Република, 
поред осталог, уређује и обезбјеђује радне односе и запошљавање. 

У складу са Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу 
јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике 
Српске“ број 123/08), Министарство за рад и борачко-инвалидску заштиту 
је као предлагач утврдило да je доношење Закона о посредовању у 
запошљавању и правима за вријеме незапослености од интереса за 
јавност. 

Постојећи Закон о запошљавању ступио је на снагу 16. новембра 2000. 
године и спада у ред модерних закона из радноправне области. Разлози за 
доношење новог закона у овој области садржани су у томе да се рјешења 
морају даље дограђивати примјерено новим друштвеним и економским 
односима који су настали у Републици Српској и Босни и Херцеговини, а 
које, у првом реду, карактерише доминантна приватна својина. Такође, иако 
су у садашњем радном законодавству уграђени међународни стандарди 
садржани у Конвенцијама МОР-а из ове области и искуства земаља које 
су прошле процес транзиције укупних друштвених и економских односа, 
постоје извјесне празнине и недоречености у радном законодавству које 
је неопходно отклонити како би се нормативна рјешења могла спроводити 
у свим његовим сeгментима. Празнине и недоречености, већим дијелом, 
односе се и на нормативно-правну и стварну институционалну улогу Завода 
за запошљавање, који је у свакодневном контакту са незапосленим лицима, 
а нарочито оних његових сегмената који рјешавају о правима запослених у 
првом и другом степену.

Такође, полазећи од чињенице да се постојећи закон налази у примјени већ 
готово девет година, те да је за то вријеме дошло до развоја и унапређења 
економских и друштвених односа усљед транзиције, постоји потреба за 
измјенама из практичних разлога и усклађивања законских рјешења са 
економским и друштвеним кретањима у Републици Српској и окружењу, 
као и са процесом придруживања Европској унији. 
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У основи, иманентна је потреба да се наставе реформски процеси у области 
рада и запошљавања у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

У том смислу, подржавајући иницијативу за нова законска рјешења, 
покренуту од стране министарства надлежног за послове рада и Завода 
за запошљавање Републике Српске, основно је обезбиједити прецизно 
дефинисање института посредовања у запошљавању и права за вријеме 
незапослености и положај институције Завода за запошљавање, 
усклађивањем рјешења са развојем економских и друштвених односа и са 
европским документима. 

Имајући у виду значај и општи интерес запошљавања, неопходно је у 
доношењу новог закона водити рачуна о томе да Република Српска и 
њене институције и даље задрже пуну аутономност и надлежност у радно-
правној области. 

Нови квалитет била би промјена назива Закона о запошљавању у Закон о 
посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености, што 
одговара новим уговорним односима и положају незапослених лица, као и 
аутономији послодавца када је у питању пријем радника. 

Досадашњи назив закона упућује на вријеме када је држава имала 
административни утицај на запошљавање и када су службе за запошљавање 
биле директно одговорне за запошљавање, јер су у тим друштвеним и 
економским односима утицале на запошљавање кроз утврђивање листа 
и приоритета за запошљавање које су послодавци морали примјењивати 
код пријема радника.

Требало би регулисати посредовање у запошљавању, носиоце функције 
посредовања у запошљавању, запошљавање на јавним радовима, 
осигурање за случај незапослености, професионално усмјеравање, 
образовање, осигурање за случај незапослености, послови и начин 
финансирања службе запошљавања, права незапослених лица и услови 
за њихово остваривање, мјере активне политике запошљавања и друга 
питања од значаја за организовано запошљавање у Републици Српској као 
услов за регулисање радних однoсa. 
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Под заинтересованим партнерима сматрају се правна и физичка лица 
која запошљaвају раднике, удружења грађана, удружења послодаваца, 
привреднa комора, репрезентативни синдикати, експерти за област 
запошљавања, научна и стручна јавност.

Дефиниције појмова и субјеката у новом закону морају бити у складу са 
међународним стандардима. Оно што мора да карактерише овај закон 
јесте једнакост у остваривању права и забрана дискриминације по свим 
основама када је у питању запошљавање. 

Посредничку улогу Завода за запошљавање Републике Српске неопходно је 
развијати у духу нових законских рјешења о посредовању у запошљавању 
и правима за вријеме незапослености. 

Неопходно је дограђивати и континуирано унапређивати функцију Завода 
за запошљавање Републике Српске у новонасталим тржишним односима 
привређивања заснованим, у првом реду, на начелима тржишне привреде, 
преовлађујуће приватне својине и уговорног концепта радних односа.

Имајући у виду да је у Републици Српској на снази Закон о систему јавних 
служби, неопходно је правни положај Завода уредити у складу са тим 
законом. 

Постоји потреба да се законом регулишу јавни радови као једна од мјера 
запошљавања, посебно имајући у виду да смо у годинама рецесије и 
економских тешкоћа.

Остваривање ове концепције могуће је ако се и нормативно и стварно 
обезбједи следеће: 

- да Народна скупштина Републике Српске, на приједлог Владе 
Републике Српске, доноси Стратегију запошљавања у Републици 
Српској;

- да у циљу спровођења Стратегије, Влада доноси Акциони план за 
запошљавање у Републици Српској;

-  да у складу са Акционим планом, Завод за запошљавање доноси 
Програм за запошљавање у Републици Српској. 
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Активности Завода за запошљавање, које се односе на усклађивање понуде 
и потражње на тржишту рада, у контексту европског пута и примјене 
стандарда и критеријума Европске уније, захтијевају организовано 
истраживање и праћење потреба тржишта и послодаваца, прије свега 
идентификације развоја система свих нивоа образовања, у складу са 
захтјевима тржишта рада.

С обзиром на то да је неповољна претпоставка за рад Завода, коју 
непосредно условљава ниска стопа доприноса и висока оптерећења 
обавезама за новчану накнаду и обавезе, његов недовољан приход, те да 
мало средстава остаје за активне мјере и програме запошљавања. Због тога 
су, у посљедњим годинама, програми новог запошљавања финансирани 
дијелом из грантова Владе Републике Српске, потребно је у сарадњи са 
стручним и другим релевантним институцијама, наћи другачији модел 
финансирања активности и дугорочно планско развијање оних активности 
које представљају суштину и смисао дјеловања савремене, технички 
модерне и кадровски оспособљене службе запошљавања. У том смислу, 
неопходно је формирати снажан Фонд за запошљавање Републике Српске.

Завод за запошљавање се мора ослободити свих оних функција и послова 
који му изворно не припадају. У том смислу законима којима се дефинишу 
права незапослених лица у систему социјалне сигурности морају се 
дефинисати критеријуми и услови за остваривање права незапослених 
лица по основу статуса незапослености, што може бити квалитетан корак у 
правцу смањења броја незапослених лица.

Нужно је побољшање кадровске основе Завода за запошљавање, како би 
се могли пратити и стимулисати процеси у социјалној, економској, правној 
и другим основама његовог дјеловања. То је, у значајној мјери, фактор 
његовог квалитетнијег, садржајнијег и ефикаснијег рада, који је, у основи, 
основно обиљежје савремених и функционално организованих служби 
запошљавања у земљама у окружењу, посебно у земаљама у транзицији.

Значајно је дефинисати статус незапосленог лица, тако да се незапосленим 
лицем сматра лице са навршених петнаест година живота, које ни по 
ком основу није радно ангажовано, а које је пријављено на евиденцију 
незапослених и које активно тражи запослење и информише се код 
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Завода о могућностима запослења. Вријеме од шездесет дана за обавезно 
информисање код Завода, те друге обавезе које се овим измјенама намећу 
незапосленом лицу су у циљу доказивања активног статуса незапосленог 
лица.

Практичан значај за рад Завода има то да се за његове функције 
посредовања рок од шездесет дана сматра разумним роком, а остале 
прописане активности довољно обавезујуће за незапослено лице, како би 
одржало статус лица које активно тражи запослење.

У оквиру евидентираних незапослених лица видљиве су промјене које су 
посљедица социјалног стања у Републици Српској, што се испољава као 
тренд смањења броја лица млађих од тридесет година и, истовремено, 
повећања броја старијих лица. У порасту је и број лица са дужим чекањем 
на запослење. Истовремено, имајући у виду тренд демографских промјена 
у Републици Српској, нарочито негативну стопу наталитета, наглашена 
старосна структура лица на евиденцији незапослених јавља се као негативан 
чинилац у дефинисању политике и програма запошљавања.

Према предложеном рјешењу, незапосленим лицем се сматра и лице које 
се на евиденцију пријављује искључиво ради остваривања других права која 
не произилазе из овог закона већ су утврђена другим прописима, као што 
су право на здравствено осигурање и друга социјална права (повластице 
код смјештаја у студенске и ђачке домове, повлаштена вожња, итд.). 

Нови институционални модел посредовања у запошљавању и остваривању 
права за вријеме незапослености подразумијева активну и одговорну 
улогу институција Републике у доношењу и имплементацији активне, 
конзистентне и проводиве програме, мјере и политике запошљавања, што 
ће допринијети повећању стопе запослености. 

Већи акценат неопходно је ставити на едукацију, доквалификацију и 
преквалификацију радника у трећој животној доби.
 
Полазећи од чињенице да у Републици Српској не постоји ни један орган 
који води евиденцију о незапосленим лицима која не траже запослење 
већ им треба таква евиденција ради остваривања других права која нису 
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у вези са Законом о запошљавању и функцијом Завода, намеће се потреба 
да се такве евиденције морају ипак водити, те да би их по аналогији ствари 
требало да води Завод за запошљавање, као посебне евиденције које не 
представљају укупну понуду радне снаге на тржишту рада. 

Евиденција о овим лицима не би се исказивала у укупном броју 
незапослених лица, односно не би представљала активну понуду радне 
снаге на тржишту рада. Овим лицима не би се ускратила остала права по 
основу незапослености уколико то желе. 

Што се тиче носиоца функција запошљавања и њиховог правног положаја 
у Републици Српској, јавна овлашћења, као и организационе, стручне 
и друге послове у области запошљавања у Републици обавља Завод за 
запошљавање Републике Српске. 

Међутим, потребно је омогућити да и друга правна и физичка лица, 
која испуњавају прописане услове, обављају посредовање и послове 
запошљавања који би се, у смислу закона, односили на посредовање 
у запошљавању, савјетовање за избор занимања и оспособљавање и 
припрему за запошљавање. 

Полазећи од тога да носиоци обављају одговорне послове у овој области, 
законом је потребно утврдити могућност сарадње међу њима у интересу 
незапосленог и послодавца, што би се могло регулисати међусобним 
споразумом. 

Исто тако, треба успоставити одговарајућу сарадњу са репрезентативним 
и независним социјалним партнерима Републике Српске, сарадњу са 
Владом, парламентом, ресорним министарвом, истим или сличним 
агенцијама (јавним и приватним) које се баве пословима запошљавања, 
односно пословима посредовања у запошљавању.

Што се тиче правног положаја Завода, он би био регулисан у складу са 
одредбама Закона о систему јавних служби, што представља новину у 
односу на сада важећи закон. Према овим рјешењима, Завод је јавна 
установа чија ће се организација ускладити са Законом о систему јавних 
служби и који више не би имао надзорни одбор, чиме би се постигла 
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одређена рационализација и уштеда јер пословање Завода надзире Главна 
служба за ревизију јавног сектора и надлежно министарство.

Јавном службом у смислу Закона о систему јавних служби (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’ број 86/07) сматрају се установе, предузећа и 
други облици организовања утврђени законом, који обављају дјелатности 
од општег интереса којим се обезбјеђује остваривање права и дужности 
физичких и правних лица, као и остваривање другог законом утврђеног 
интереса. Средства којима послују ове организације могу бити у свим 
облицима својине. Установе, предузећа или друге облике јавне службе 
могу основати Репубика Српска, јединица локалне самоуправе или друга 
правна или физичка лица.

Нормативним позиционирањем Завода за запошљавање у пословима 
посредовања у запошљавању, односно активностима које предузимају 
носиоци функција у запошљавању потребно је да обезбиједе да се у 
запошљавању доведу у везу незапослени и послодавци.

Пословима посредовања у запошљавању сматрају се:
1. посредовање у запошљавању,
2. јавно обавјештавање о могућностима и условима запошљавања,
3. савјетовање о избору занимања (професионално усмјеравање),
4. стручно оспособљавање и припрема за запошљавање,
5. спровођење програма и мјера активне политике запошљавања, и
6. обављање организационих, стручних, административних и других 

послова у вези са остваривањем права незапослених лица на 
новчане накнаде, стручно оспособљавање, здравствену заштиту 
и друга права, у складу са овим законом.

Средишње питање је: одговорност свих носилаца активности у посредовању 
у запошљавању и у децидираном остваривању прописаних права лица за 
вријеме незапослености. 

При томе, свако неизвршавање прописаних права и обавеза мора бити 
примјерено санкционисано.
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Веома је значајна функција коју поред Завода обављају и агенције за 
запошљавање што подразумјева активности и мјере које се проводе у 
циљу запошљавања незапослених лица, посредовањем успостављања 
непосредне везе између послодавца и запосленог лица које тражи промјену 
запослења.

Обавјештавање о могућностима и условима запошљавања се састоји у 
обавезном праћењу стања на тржишту рада, прикупљању података од 
послодаваца о потребама за радницима и обавјештавању јавности и 
заинтересованих лица о могућностима и условима за заснивање радног 
односа са радницима одређених стручних квалификација. Међутим, 
утврђивање питања сарадње између Завода и послодавца односио би се на 
достављање потреба за радницима и начин оглашавања тих потреба, као и 
обавезу незапосленог лица да се и само ангажује на тражењу запослења и 
да у томе сарађује са Заводом, који ће му пружити стручну помоћ и према 
потреби успоставити контакт са заинтересованим послодавцем.

Савјетовање о избору занимања (професионална орјентација), у смислу 
овог закона, сматрају се индивидуалне и групне консултације стручних 
радника Завода са ученицима у основним и средњим школама о избору 
занимања, незапосленим лицима и лицима која траже промјену запослења, 
о условима и могућностима избора врсте посла, на основу њихових личних 
жеља, опредјељености и радне оспособљености, чиме се доприноси 
сређивању стања на тржишту рада. 

Стручно оспособљавање и припрема за запошљавање је такође активност 
у циљу запошљавања и подразумијева мјере којима се незапосленом 
лицу пружа могућност да, према посебном програму, стекне неопходна 
знања за рад на одређеним пословима и за руковање средствима рада и 
средствима заштите на раду, као и преквалификација у оним случајевима 
када се раднику не може обезбиједити посао у његовом стручном звању, 
али постоји могућност да заснује радни однос на пословима оних занимања 
која се траже на тржишту рада.

Потребно је, на одговарајући начин, свим учесницима на тржишту рада 
приближити нову улогу и функције Завода за запошљавање.



174

проф. др Миле Дмичић

У односу на садашња законска рјешења питање запошљавања на јавним 
радовима подразумијева децидирано дефинисање шта су јавни радови, ко 
упућује позиве за обављање јавних радова, ко обезбјеђује средства и како 
се они организују, као и то каква је у томе улога Завода. Завод би одређивао 
незапосленог за обављање посла код послодавца у складу са уговором који 
закључују орган који доноси одлуку о организовању и спровођењу јавних 
радова и послодавац. Незапослена лица су дужна да се одазову на обављање 
јавних радова уколико за то непостоје оправдани разлози утврђени законом. 
Веома је значајно да послодавац који организује јавне радове закључује са 
незапосленим, кога упути Завод, уговор о раду на одређено време.

Осигурање за случај незапослености према овом закону остварују лица 
у радном односу која су обавезно осигурана за случај незапослености, у 
обиму и на начин утврђен Законом о доприносима. Средства за остваривање 
права из обавезног осигурања за случај незапослености обезбјеђују се из 
доприноса која плаћају лица у радном односу и послодавци, као и намјенских 
средстава која обезбјеђују државни органи и други органи и организације, 
у складу са законом. Уколико није уплаћен допринос у периоду утврђеним 
законом незапослено лице не може остварити прописана права.

Послови Завода би се финансирали из доприноса за осигурање од 
незапослености, које плаћају запослена лица, као и из других средстава које 
оствари Завод, у складу са законом. Сада је примарно то да се процијени 
обим расположивих средстава. С обзиром да Завод не би наплаћивао 
накнаду за услуге које би, у складу са законом, пружао незапосленим и 
другим лицима, послодавцима и другим правним и физичким лицима, 
отворено је питање – како алиментирати те његове активности.

Права незапослених лица и врста и обим тих права као и услови за 
њихово остваривање, трајање права, мировање права и престанак права 
представљају средишњи интерес радног законодавства. Свако лице које 
се пријави Заводу ради тражења запослења, морало би имати право на 
информисање о могућностима и условима запошљавања, на посредовање 
у запошљавању, на савјетовање о избору занимања и на стручно 
оспособљавање и припрему за запошљавање. Ова права, на лични захтјев, 
могу остварити и лица која активно не траже запослење, односно која су се 
пријавила на евиденцију ради остваривања других права. 
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Институт мировања права у одређеним случајевима и могућност поновног 
коришћења када престану околности због којих је наступило мировање, 
мора бити нормативно зајамчено. 

Исто тако и престанак права прије истека рока и брисање назапосленог 
лица са евиденције незапослених је могућ само у случајевима утврђеним 
законом, а углавном може да се ради о зајамченим случајевима на које 
утиче незапослено лице и зависе искључиво од његове воље. 

За разлику од садашњег рјешења министарство надлежно за послове 
рада треба да образује Комисију за представке само ради рјешавања 
приговора и представки незапослених лица на рад запослених Завода, а не 
за дјелокруг послова којима се преузима дио надлежности другостепеног 
органа Завода.

Када је у питању надзор над примјеном одредаба овог закона и прописа 
донесених на основу овог закона, надзор би вршило министарство 
надлежно за послове рада и инспекција рада. Законом би била утврђена 
обавеза Завода да најмање једанпут годишње поднесе извјештај о свом раду 
оснивачу. Актуелизовање и ефектуирање политике и активности оснивача 
према овом заводу заслужује посебно разматрање и осмишљавање 
разраде и утврђивања одговарајућег нормативног рјешења.

За прекршаје морају бити прописане казне за Завод, правна и физичка 
лица која обављају послове запошљавања, државне органе, послодавца и 
за одговорна лица, а које би биле у складу са системом прекршајних казни 
у Републици Српској.

Ступањем на снагу новог закона отвара се питање уређивања остваривања 
већ започетих права, питање започетих поступака за остваривање права, 
доношење подзаконских прописа, као и усклађивање организације рада 
Завода са новим законом.
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5. ЗАКљУЧНИ оСвРТ

У циљу изналажења квалитетнијих рјешења у области запошљавања, 
посредовања у запошљавању и остваривању права за вријеме 
незапослености у Републици Српској неопходно је преузети сљедеће:

1.  Наставити реформске процесе у области рада и запошљавања у 
Републици Српској и Босни и Херцеговини.

2.  Дограђивати и континуирано унапређивати функцију Завода 
за запошљавање Републике Српске у новонасталим тржишним 
односима привређивања заснованим, у првом реду, на начелима 
тржишне привреде, преовлађујуће приватне својине и уговорног 
концепта радних односа. 

3.  Посредничку улогу Завода за запошљавање развијати у духу нових 
законских рјешења о посредовању у запошљавању и правима за 
вријеме незапослености.

4.  На одговарајући начин, свим учесницима на тржишту рада 
приближити нову улогу и функције Завода за запошљавање. 

5.  Успоставити одговарајућу сарадњу Завода за запошљавање 
са репрезентативним и независним социјалним партнерима 
Републике Српске, сарадњу са Владом, парламентом, ресорним 
министарством, истим или сличним агенцијама (јавним и 
приватним) које се баве пословима запошљавања, односно 
пословима посредовања у запошљавању. 

6.  Развијати дијалог Завода за запошљавање са невладиним 
организација и различитим интересним циљним групама (млади, 
жене, инвалиди, старији радници).

7.  Доносити и имплементирати активне, конзистентне и проводиве 
програме, мјере и политике запошљавања, у циљу повећања 
стопе запослености.

8. Већи акценат ставити на едукацију, доквалификацију и 
преквалификацију радника треће животне доби.
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Свака расправа о служби запошљавања, односно код нас о Заводу за 
запошљавање, има смисла уколико значи напор у трагању за одговорима на 
питања о укупној ефикасности у остваривању улоге на тржишту рада. Овако 
постављен и дефинисан приступ често сакрива много питања и аспеката, 
претходних предпоставки и услова и све у међусобној повезаности и 
условљености (узрочно-посљедичној повезаности) без чијег сагледавања 
и валоризовања се не може дати објективна оцјена о дјеловању Завода 
за запошљавање. Дакле, без сагледавања цјелине социјално-економских 
услова у којима Завод дјелује и промјена које се одвијају у самом Заводу 
за запошљавање а са циљем да те промјене буду дјелотоврне, може се 
упасти у замку поједностављивања и необјективног сагледавања овог 
односа (Завод-његово окружење) а потом и у замку да се или недовољно 
објективно и критички сагледавају утицаји појединих елемената на Завод 
или такође, не мање ризичан приступ, да се не сагледавају захтјеви за 
промјенама у властитој организацији и ресурсима.

И један и други приступ објективно резултирају позицијом у којој Завод 
није на нивоу сагледавања реалне ситуације а тиме су и резултати које 
остварује испод очекиваних и потребних.

Искуства рада савремених служби запошљавања земаља у окружењу или 
земаља Европске уније потврђују потребу сталног трагања за моделима 
рада, начина организације и осавремењавања – модернизације укупног 
дјеловања. Другачије речено, служба – Завод за запошљавање - мора 
стално бити у „дијалогу“ са својим социјално-економским окружењем 
како би и укупан резултат рада био већи и бољи. Односно, Завод 
своје укупно дјеловање мора темељити на реалној ситуацији, стању и 
потребама тржишта рада. При томе не треба заборавити да је ријеч о 
вишедимензионалном и комплексном односу.

Због тога је и неопходно указати на чињеницу да синтагма „улога Завода на 
тржишту рада“ подразумијева све активности у вези са запошљавањем а на 
линији су подизања капацитета незапослених лица, рада са послодавцима, 
истраживања потреба у запошљавању и израда иинформација и студија о 
томе, израда информација и других материјала о стању и карактеристикама 
лица на евиденцији по свим значајнијим структуралним обиљежјима, 
степен запошљивости, образовна структура и занимања, итд., а све са 
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циљем да сви актери тржишта рада добију информације и податке и имају 
сазнања о томе шта се догађа, који су процеси, који трендови и сл. присутни 
у области незапослености и запошљавања. 

На овај начин Завод ће обезбиједити неопходне информације, податке и 
сл. које су потребне да свака институција – актер на тржишту рада може 
преузети и реализовати своје обавезе, задатке и одговорности у вези са 
стањем на тржишту рада и запошљавања.

Сходно овим уводним напоменама и полазним основама у даљем дијелу 
текста ће бити предочене неке чињенице и подаци, што би у свјетлу 
данашње расправе требало да омогући да се цјеловитије и аргументованије 
расправља о актуелној ситуацији у којој дјелује Завод за запошљавање 
Републике Српске и остварује своје функције и задатке.

Наравно, очекујемо и више од тога - очекујемо да ова расправа омогући, 
сугерише, предложи, предочи и сл.новине у организацији рада, садржају 
и методу дјеловања и односа према дургим субјектима - носиоцима 
одговорности за стање не/запослености у Републици Српској: према 
Министарству, Влади и Скупштини РС, Привредној комори РС, Савезу 
синдиката РС и другим актерима. Све ово треба да омогући објективније 
сагледавање мјеста, улоге и одговорности Завода за запошљавање 
Републике Српске и допринесе другачијем дефинисању неких задатака и 
функција, прије свега отклањањем, односно одвајањем и елиминисањем 
оних који нису изворно функције и задаци у запошљавању од оних који то 
јесу.

Број незапослених, односно незапосленост је прва чињеница са којом 
се сусреће сваки озбиљнији покушај сагледавања стања на тржишту 
рада, а исказује се на различите начине: као укупан број евидентираних 
незапослених лица, као стопа незапослености – било анкетна или 
административна, као податак о дијелу не/активног радно способног 
становништва и сл.

Овдје треба уакзати на један методолошки проблем код праћења стања 
у области не/запослености, а то је:подаци које прикупљају, обрађују 
и дистрибуирају Завод за запошљавање и Статистички Завод РС су 
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објективни-реални подаци иако понекад не постоји могућност упоредбе 
у истој временској тачки, али неки подаци као што су подаци из анкете 
радне снаге су у прагматичком смислу неупотребиви, велик број података 
из виталне статистике су процијењени, тако да неке од података који се 
користе треба узети са резервом.

Све ово истичемо јер се у обради и исказивању неких статистичких података, 
а које користимо, упоређују и доводе у везу реални подаци са процјењеним 
подацима или вриједностима неких стања.

Евиденција незапослених лица показује, са извјесним малим одступањима, 
тенденцију сталног смањења броја евидентираних незапослених лица, 
све до краја 2008.године. Већ у 2009.години, нарочито од марта, број 
евидентираних незапослених лица има тенденцију сталног раста и крајем 
септембра 2009.године биљежи се 141.064 лица на активној понуди радне 
снаге, а то показује и наредни графикон.

Расправа о дјеловању Завода за запошљавање Републике Српске у свјетлу 
испољавања посљедица рецесије биће потпунија и цјеловитија уколико се 
узму у обзир неке чињенице и подаци о социјално-економском миљеу у 
којем Завод дјелује и остварује своју функцију и задатке. При томе треба 
имати у виду да постоји обостран утицај процеса у социјално-економском 
окружењу и Завода а ефектуира се кроз резултате које Завод постиже. У 
најопштијим назнакама се може рећи да су основне социјално-економке 
карактеристике тога стања неповољне за дјеловање Завода.

Графикон 1 - Незапослена лица на евиденцији Завода - активна понуда
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Са 30.09.2009. године на евиденцији Завода за запошљавање налазило се 
141.064 незапослених лица. Увид у стање незапослености за девет мјесеци 
ове године показује да се на евиденцији налази 7.989 лица или 6% више у 
односу на исти период 2008.године, што за посљедицу има повећање стопе 
незапослености за око 1%.

Пораст броја евидентираних незапослених лица на евиденцији Завода за 
девет мјесеци ове године је посљедица економске кризе и губитка посла. 
Број незапослених расте са тенденцијом да достигне стање од прије три 
године. (Графикон 2).

У условима све већег утицаја свјетске економске кризе неминовно је да 
један број радника и у Републици Српској остаје без посла, првенствено због 
директног смањења обима пословања и економских активности, смањења 
страних инвестиција и отежаног пласмана роба на инострано тржиште, што 
је логична консеквенца стања у привреди и економији Републике Српске, 
односно посљедице рецесије се најбрже рефлектују на тржишту рада као 
најосјетљивијем дијелу тржишне привреде.

Директна посљедица тога јесте раст тзв. административне стопе 
незапослености и она у марту ове године износи 35,12%. У 2008. години 
анектна стопа незапослености је 20,5%, а за 2009. годину износи 21,4%.

Графикон 2 - Кретање незапослености 2008.-2009. (мјесечна динамика-упоредно)
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Ако се анализира образовна структура незапослених лица може се 
констатовати да није дошло до значајнијих промјена у односима у 
заступљености појединих степена образовања незапослених. На евиден-
цији су и даље (дужи низ година) најбројнија лица III степена сложености 
занимања – КВ радници, а са наведеним датумом евидентирано је 52.807, 
затим слиједе лица без занимања – НК радници 40.458, лица ССС 35.036, 
ПК-НСС 4.141, ВКВ 1.774, лица ВШС 2.598 и 4.249 лица ВСС. 

Графикон 3 - Стопа незапослености у Републици Српској

Табела 1: Квалификациона структура незапослених у периоду од 2006. до септембра 2009.
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ССС 34.944 24,20% 32.560 24,30% 32.799 24,60% 35.036 24,80%
ВШС 2.722 1,90% 2.565 1,90% 2.491 1,90% 2.598 1,80%
ВСС 2.719 1,90% 2.742 2,00% 3.090 2,30% 4.206 3,00%
Магистри 14 0,00% 20 0,00% 23 0,00% 43 0,00%
Доктори 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
Укупно 144.106 134.207 133.074 141.064
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Образовна структура лица на евиденцији већ дуже вријеме указује на мање 
квалитативне промјене унутар поједних степена образовања незапослених: 
смањује се број и релативно учешће лица са нижим степенима образовања, 
а повећава се број и релативно учешће лица високе стручне спреме, док је 
доста стабилно и на приближно истом нивоу учешће лица трећег и четвртог 
степена образовања (КВ и ССС) као и лица више стручне спреме.

Наспрам тога, такође дужи низ година унутар појединих степена образовања 
одржава се непромијењен редослијед бројчано највеће или најмање 
заступљености појединих занимања, што се види из текста који слиједи.

Код IV степена образовања 10 најбројнијих занимања су: економски 
техничар, машински техничар, матурант гимназије, медицинска сестра-
техничар, пољопривредни техничар, електротехничар енергетике, техничар 
за друмски саобраћај, грађевински техничар за високу градњу, туристички 
техничар и техничар финалне обраде дрвета.

У ових 10 занимања регистровано је 19.693 лица или 58,3% од укупно 
33.781 регистрованих лица са средњом стручном спремом.

У 10 занимања са најмањим бројем регистрованих незапослених лица 
спадају:монтери и инсталатери, гумари и пластичари, авијатичари и сродни, 
комунална и сродна занимања, произвођачи папира, произвођачи стакла, 
металурзи и минеролози. 
 
Код високе стручне спреме – VII степен – најбројнија занимања су: дипл.
економист, дипл.правник, дипл.инг.пољопривреде, професор физичког 
и здравственог васпитања, дипл.машински инг., дипл.географ односно 
професор географије, дипл.педагог, дипл.журналиста (новинар), дипл.
психолог и професор енглеског језика, што чини 2.314 лица, или 65,5% од 
укупног броја (3.533) регистрованих лица овог степена образовања.

У занимања са најмањим бројем регистрованих незапослених лица      
спадају: дипл.фармацеути, дипл.информатичари, дипл.библиотекари, као 
и одређена занимања из области здравствене струке.
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На евиденцији незапослених у 2009. години налазило се 47,4% жена. У 
оквиру укупног броја запослених учешће жена биљежи раст са 41,2% у 
2008. години на 42,5% у 2009. години.

На евиденцији незапослених у септембру 2009. године налазило се 39.997 
лица старости до 30 година или 28,35%. Од укупног броја запослених 
ове године - младих до 30 година је 43,1%. Према статистичкој процјени 
становништва у 2007.године у Републици Српској је 738.919 жена или 
51,32% од укупног броја, а у старосној доби од 15-60 година се налази 59,7% 
жена, док се 67,8% мушкараца налази у доби од 15-65година.

Унутар цјелокупне групе евидентираних незапослених лица уочавају се 
промјене које су, чини се, посљедица дугорочнијих промјена у социјалном 
бићу РС, а испољавају се као тренд смањења број лица млађих од 30 
година и повећања броја лица старијих годишта. Имајући у виду трендове 
демографских промјена у Републици Српској, нарочито негативну стопу 
наталитета, евидентан је раст броја лица старије доби а старосна структура 
лица на евиденцији дугорочно посматрано се јавља као ограничавајући 
фактор дефинисања програма и политика запошљавања у предстојећим 
годинама.

Пратећа неповољна каракетеристика процеса старења укупне популације 
незапослених лица јесте да су лица нижих степена образовања у већем 
броју концентрисана у старијим годиштима; уз то је евидентан пораст броја 
лица са дужим чекањем на запослење.

Табела 2: Старосна и полна структура незапослених
Године старости 2006. 2007. 2008. септ. 2009.
Од 15 - 29 гoдина 44.768 39.241 37.928 39.997
Од 30 - 44 година 59.756 54.455 52.880 54.943
Од 45 - 54 година 32.377 32.189 32.742 34.552
од 55 - 65 година 7.205 8.322 9.524 11.572
Укупно: 144.106 134.207 133.074 141.064

жене: 64.928 61.323 63.839 66.933
% жена од укупног броја 45,10 % 45,70 % 48,00 % 47,40 %
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За оцјену стања ових кретања могуће је наћи аргументацију и у 
заступљености појединих степена образовања у групи лица на евиденцији 
млађих од 30 година. Кључни податак овдје јесте тренд опадања броја 
лица млађих од 30 година, у укупном броју незапослених, а уочава се да се 
то рефлектује и на пад заступљености лица појединих степена образовања. 
У укупном односу у периоду 2004.-2009.године број лица млађих од 30 
година се смањио за 8.646 лица (види табелу 3).

Као што је познато Завод је за 2009. годину планирао запошљавање 
29.800 лица кроз програме новог запошљавања, програме припреме за 
запошљавање и активном посредничком улогом Завода.
 
Реализацијом наведених активности за девет мјесеци са евиденције 
је запослено 17.743 лица. Број запослених посредством Завода у овом 
периоду 2009. године у односу на исти период прошле године мањи је 
за 5.513 лица или 23,7%. Као што је напријед истакнуто основни разлог 

Графикон 4 - Старосна структура незапослених

Табела 3: Упоредни преглед квалификационе структуре незапослених (млади до 30 година)
Степен 

образов.
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Број % Број % Број % Број % Број % Број %
НК 10.112 21,4 % 9.238 20,3 % 8.006 17,9 % 6.877 17,5 % 6.437 17,0 % 6.190 16,0 %
ПК-НСС 576 1,2 % 576 1,3 % 578 1,3 % 516 1,3 % 495 1,3 % 478 1,2 %
КВ 21.666 45,9 % 21.072 46,3 % 20.894 46,7 % 18.151 46,3 % 17.068 45,0 % 17.037 44,1 %
ССС 13.303 28,2 % 12.871 28,3 % 12.842 28,7 % 11.346 28,9 % 11.282 29,7 % 11.504 29,8 %
ВКВ 48 0,1 % 43 0,1 % 44 0,1 % 34 0,1 % 25 0,1 % 32 0,1 %
ВШС 685 1,4 % 761 1,7 % 920 2,1 % 828 2,1 % 822 2,2 % 827 2,1 %
ВСС 858 1,8 % 986 2,2 % 1.484 3,3 % 1.489 3,8 % 799 4,7 % 2.534 6,6 %
Укупно 47.284 45.547 44.768 39.241 37.928 38.602
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овоме јесте у смањењу привредних и економских активности, односно у 
испољавању економске кризе и у Републици Српској.

Преглед запошљавања за првих девет мјесеци 2009.године приказан је 
сљедећим графиконима 5 и 6.

Остварени резултати у запошљавању у првих девет мјесеци упућују на 
закључак да се план запошљавања за 2009.годину неће у потпуности 
остварити због смањења потражње за радницима, а све због посљедица 
свјетске економске кризе.

Анализирајући запошљавање по дјелатностима може се констатовати да 
је у првих девет мјесеци 2009.године највећи број лица – 4.411 запослен 
у области прерађивачке индустрије, затим слиједи трговина 3.558 док је 
у области грађевинарства запослено 1.831 лице. Такође је значајан број 
запослених у области угоститељства 1.724, образовању 1.149 лице, а у 

Графикон 5 - Запослени са евиденције на годишњем нивоу

Графикон 6 - Запошљавање са евиденције 2008. - 2009. (мјесечна динамика-упоредно)
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осталим јавним, друштвеним, социјалним и услужним дјелатностима 
запослено 912 лица са евиденције Завода. У свим осталим дјелатностима 
појединачно запослено је 3% и мање од укупног броја запослених са 
евиденције за девет мјесеци.

Преглед запошљавања по дјелатностима даје се у табели која слиједи.

Послије дужег времена, број запослених лица са евиденције у 2009. години 
је мањи него за исто вријеме претходне године и у значајној мјери испод 
мјесечне динамике запошљавања претходних пет година. Цијенимо да је 
то директна посљедица економске кризе и смањеног обима привредних 
активности. Ипак, у садашњој ситуацији, као свој допринос укупној 
запослености у РС Завод доста успјешно реализује различите програме 
запошљавања. Може се рећи да они у датим околностима и условима 
представљају, по резултатима, успјешну активност и замјену за активне 
мјере.

Табела 4: Преглед запошљавања по дјелатностима у 2009. години

Шифра Назив дјелатности Укупно
% од 

укупног
броја

D Прерађивачка индустрија 4.411 25 %
G веле- и малопрод.; поправ. возила и предм. за лич. употребу и домаћ. 3.585 20 %
F Грађевинарство 1.831 10 %
H Хотели и ресторани 1.724 10 %
O остале друштвене, социјалне и личне услужне дјелатности 1.301 7 %
M образовање 1.149 6 %
L Јавна управа и одбрана-обавезно социјално осигурање 734 4 %
A Пољопривреда,лов и шумарство 583 3 %
N Здравствена и социјална заштита 575 3 %
I Транспорт,складиштење и комуникације 570 3 %
K Пословање некретнинама,изнајмљивање и пословне услуге 393 2 %
C Рударство 300 2 %
J Финансијско посредовање 210 1 %
0 Остало 194 1 %
E Снадбијевање гасом,струјом и водом 142 1 %
B Рибарство 34 0 %
Q Изван територијалне организације и тијела 5 0 %
P Приватна домаћинства са запосленим особама 2 0 %

 УКУПНо: 17.743 100 %
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Истина, у претходној и овој години програми новог запошљавања су 
финансирани дијелом из грантова Владе РС, што се и види из података о 
износима тих програма. Због таквог стања, Завод у сарадњи са стручним и 
другим релевантним институцијама треба трагати за другачијим моделима 
финансирања свих активности Завода и дугорочно планско развијање 
оних активности које престављају суштину и смисао дјеловања савремене, 
технички модерне и кадровски оспособљене службе запошљавања.

Због недостатка властитих средстава за развијање и провођење 
квалитетнијих садржајних мјера активне политике запошљавања у циљу 
остваривања задатака у запошљавању у Републици Српској, Завод за 
запошљавање је, као мјеру ублажавања посљедица економске кризе 
и губитка посла због тога, реализовао и пројекте запошљавања као 
конкретне активности и доприноса тим циљевима. Навешћемо само 
основне показатеље о тим пројектима:

1.  «Пројекат суфинансирања запошљавања незапослених лица  у 
2008.години»

 Циљ пројекта: 
 ублажавање социјалних тензија и омогућавање права на рад 

социјално најугроженијим лицима.
 По наведеном Пројекту одобрена су средства у износу 5.000.000,00 

КМ за запошљавање 2.500 лица. С обзиром да је реализација 
Пројекта у току до сада су радни однос засновала 2.352 лица и 
уплаћена су средства зависно од реализације уговора.

2.  «Пројекат запошљавања приправника високе стручне спреме у 
Републици Српској у 2008.години»

 Циљ пројекта: 
 запошљавање младих и стручних кадрова који немају радног 

искуства у свом занимању, а исто им је потребно као услов за 
заснивање радног односа, односно полагање приправничког 
испита.

 По наведеном Пројекту одобрена су средства у износу од 
7.305.336,24 КМ за запошљавање 1200 приправника. С обзиром 
да је реализација Пројекта у току до сада је запослен 1181 
приправник.
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3. «Пројекат подршке запошљавању повратника у Републици 
Српској»

 Циљ пројекта: 
 стварање повољнијих услова за самозапошљавање повратника, 

стимулисање послодаваца на запошљавање повратника, 
економска одрживост процеса повратка на цијелом подручју 
Републике Српске.

 По наведеном Пројекту до сада су одобрена средства за 
запошљавање 305 повратника у износу од 663.000,00 КМ 
(самозапошљавање и запошљавање код послодавца) . 
Реализација Пројекта је у току.

 Како Пројекат није у потпуности реализован, Завод за 
запошљавање је расписао поновни Јавни позив за суфинансирање 
самозапошљавања 52 повратника и суфинансирање запошљавања 
код послодавaца 166 повратника који ће бити отворен до утрошка 
средстава, а најдаље до 30.11.2009.године.

4.  «Други пројекат подршке запошљавању SESP-а»
 Други пројекат подршке запошљавању SESP односи се на 

запошљавање лица старости изнад 40 година која се налазе на 
евиденцији Завода дуже од три мјесеца и активно траже посао. 

 Укључујући све компоненте Пројекта: обуку уз рад и запошљавање, 
предузетничку дјелатност, пољопривредну дјелатност и 
институционалну обуку од почетка Пројекта, односно од 2004.
године укупно су одобрена средства за запошљавање 4.469 лица, 
од чега је 3.608 лица засновало радни однос. У 2009.години овим 
Пројектом је обезбјеђено запошљавање 183 лица са евиденције 
Завода.

Недовољан приход Завода је такође једна од неповољних претпоставки за 
рад Завода, а то условљава ниска стопа доприноса и висока оптерећења 
обавезама за новчану накнаду и обавезе по члану 23а.; претходна и ова 
година довољно јасно упозоравају на овакво стање а посљедица тога 
је да готово ни мало средстава не остаје за активне мјере и програме 
запошљавања.
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Трошкови бруто новчане накнаде у периоду од 01.01-30.09.2009. године 
остварени су у износу од 14.333.291,00 КМ, што је у односу на план 125%. 
Ако се има у виду да су укупно планирана средства за 2009. годину за 
новчану накнаду 11.500.000,00 КМ, евидентно је да су средства утрошена 
за ове намјене у овом обрачунском периоду (IX/09) већа од годишњег 
износа за 2.833.291,00 КМ, односно за 25% више.

Остварење ових трошкова у односу на плански период је за 50% више, а 
посљедица је повећаног броја корисника ,,редовне,, новчане накнаде, 
исплате новчане накнаде по основу стечаја, пораста номиналног износа 
нето новчане накнаде, као и пораста бруто износа новчане накнаде а што 
је последица примјене новог закона о доприносима.

У односу на исти период претходне године исплаћена бруто новчана 
накнада је већа за 55%.

Укупан износ исплаћене новчане накнаде односи се како на ,,редовну 
новчану накнаду,, која износи 12.435.152 КМ, тако и на новчану накнаду 
исплаћену ,,стечајцима,, који ово право остварују по Основама програма 
социјалног збрињавања радника који усљед приватизације, ликвидације 
или стечаја предузећа остају без запослења а која износи 1.898.139 КМ. 

Енормно прекорачење плана у погледу исплате новчане накнаде 
незапосленим лицима која имају то право по закону, у овом обрачунском 
периоду има пресудан значај у извршењу Финансијског плана за 2009. 
годину.

Прије свега треба истаћи да је Завод исплату новчане накнаде вршио 
редовно, и то тако да је кориштена тренутна ликвидност, која је обезбијеђена 
пролонгирањем реализацијеобравеза из програма запошљавања.

Процјењује се да ће до краја ове пословне године ови расходи износити до 
19.000.000 КМ, што је више од плана за 7.500.000 КМ, а што ће бити главни 
разлог дефицита који Завод неће бити у стању да покрије, те се намеће 
питање помоћи државе у рјешавању настале ситуације.
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У ову групу трошкова спадају и трошкови уплате доприноса за ПИО за 
незапослена лица која по закону на овај начин стичу право на пензионисање, 
и за ову уплату утрошено је 1.901.358 КМ. У односу на планирана средства 
за ове намјене остварење је 63 % и мање је од плана за 12%. 

Овакав индекс извршења резултат је остваривања права мањег броја 
корисника у овом периоду, а што је посљедица спорије реализцаије Основа 
програма социјалног збрињавања радника који усљед приватизације, 
стечаја и ликвидације предузећа остају без запослења.

Неке крактеристике тржишта рада у Републици Српској

Праћењем промјена на тржишту рада у претходним годинама, посебно 
у реализацији задатака и активности у запошљавању уочене су одређене 
карактеристике тржишта рада у Републици Српској, а односе се на 
сљедеће:

-  Образовна структура лица на евиденцији већ дуже вријеме указује 
на квалитативне промјене унутар поједних степена образовања 
незапослених: смањује се број и релативно учешће лица са нижим 
степенима образовања, а повећава се број и релативно учешће лица 
високе стручне спреме, док је доста стабилно учешће лица трећег 
и четвртог степена образовања (КВ и ССС) као и лица више стручне 
спреме;

-  На евиденцији незапослених у 2009. години налазило се 47,74% 
жена. У оквиру укупног броја запослених учешће жена биљежи раст 
са 41,2% у 2008. години на 42,5% у 2009. години;

-  На евиденцији незапослених у 2009. години налазило се 38.602 лица 
до 30 година или 27,8%. Од укупног броја запослених са 01.07.2009.
године - 13.874, младих до 30 година је 5.978 или 43,1%.

Поред ових треба указати и на још неке карактеристике тржишта рада, које 
су идентификоване у претходним годинама и још увијек су присутне:

- слаба територијална покретљивост радне снаге;
- суфицит лица у појединим занимањима;
- недовољна повезаност образовног система са потребама тржишта 

рада;
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- евидентне су потребе за припремама и различитим облицима и 
садржајима додатног образовања и оспособљавања незапослених 
лица.

Ако се имају у виду трендови демографских промјена у Републици Српској, 
нарочито негативна стопа наталитета, да расте број лица старије доби 
може се закључити да се старосна структура лица на евиденцији дугорочно 
посматрано јавља као ограничавајући фактор дефинисања програма и 
политика запошљавања у предстојећим годинама.

Дакле, ове карактеристике тржишта рада, затим својства – структурална 
обиљежја радне снаге на евиденцији, као и економска и привредна 
ситуација у значајној мјери утичу на ефикасност и резултате рада Завода.

Треба имати у виду да је садашња кадровска ситуација Завода посљедица 
противрјечних процеса у социјалној, економској, правној, итд.основи 
дјеловања Завода и у значајној мјери је ограничавајући фактор 
квалитетнијег, садржајнијег рада и рада који је у основи савремених, 
функционално организован служби запошљавања.

однос броја запослених радника у Заводу за запошљавање РС према 
броју евидентираних незапослених лица је 1према 1007.

На осталим пословима у Заводу запослено је још:
-  на административној подршци:  79 радника
- менаџмент: 15
- техничка подршка: 30 радника

Дакле, очегледно је да се и Завод за запошљавање Републике Српске у 
наредним годинама мора изборити за дугорочан и квалитетан помак у 
развијању функције посредовања смањењем броја незапослених лица са 
којима ће радити радници Завода.
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Овдје треба указати на чињеницу да је у службама запошљавања земаља 
Европске уније и других развијених земаља присутан сталан тренд 
смањивања броја незапослених лица са којима раде стручни радници 
служби запошљавања. Наравно, ријеч је о квалитативном податку процеса 
дугорочног оспособљавања и модренизовања рада служби запошљавања, 
при чему нпр. ни техничка модернизација рада служби (информатика и 
рачунари) није утицала на смањивање броја стручних радника у службама. 
Напротив, непосредан стручни рад са незапосленим лицима је примарни 
циљ у њиховом оспособљавању и припреми за што бржи понован повратак 
са евиденције незапослених у радни однос.

*   *   *

Имајући у виду напријед назначене карактеристике стања на тржишту рада 
у РС чини се неопходним указати на неке од активности које би дјеловале у 
правцу измјена у самом Заводу и око њега.

Један дио активности се односи на стање економије и привређивања, иако 
је јасно да те промјене не зависе од Завода али изузетно пуно утичу на 
запошљавање. Јасно је, наиме, да првенствено од отвања нових послова и 
нових радних мјеста зависи обимније и брже запошљавање.

Са тим су у директној вези и оне активности Завода које се односе на 
усклађивање понуде и потражње на тржишту рада. Наравно, неодвојив 
дио тога јесте и истраживање и праћење потртеба послодаваца, прије 
свега у аспекту развоја система образовања сходно захтјевима и потребама 
тржишта рада.

Табела 5: Однос броја запослених у заводима за запошљавање према броју незапослених 
у појединим државама
Држава Број незапослених на запосленог у Заводу Стопа незапослености
Шведска 14 1,6
В. Британија 53 6,9
Норвешка 68 4,9
Њемачка 86 6,2
Аустралија 109 7,2
Холандија 152 9,2
Канада 213 7,7
Француска 271 10,0
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Други дио активности се односи на нормативно-правни аспект дефинисања 
мјеста, улоге и задатака Завода за запошљавање. У том смислу Завод ће 
предлагати и организовати стручне расправе које ће помоћи да се Завод 
ослободи неких функција и задатака који изворно не припадају Заводу. 
Али, треба знати да то такође подразумијева да се у законима којима се 
дефинишу права незапослених лица у системима социјалне сигурности 
другачије морају дефнисати критерији и услови за остваривање права 
незапослених лица по основу статуса незапослености. Сматрамо да ће и то 
бити корак у правцу смањења броја незапослених лица.

Наравно, незаобилазан аспект тих промјена у будућности се односи на 
прецизно утврђивање задатака који се финансирају од доприноса за 
незапосленост, као и оних послова и задатака који се финансирају из других 
извора, као нпр. из грантова из Буџета и сл.

Такође, у наредном времену треба практично реализовати опредјељења 
о јачању кадровских ресурса Завода и развијању функција које сада нису 
развијене. Наравно, ми смо свјесни да је смањење броја незапослених лица 
са којим треба да раде радници Завода резултат низа бољих економских и 
других предпоставки али и нашег настојања да побољшамо квалитет рада 
са незапосленим лицима а тиме и квалитет понуде радне снаге, а у крајњем 
да остварујемо боље и веће резултате у запошљавању.
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Борко Ђурић, 
предсједник Привредне коморе РС

Поштовани организатори, даме и господо,

Уз захвалност организатору на позиву, поздрављам Вас у име Привредне 
коморе Републике Српске и придружујем се оцјени о добро организо-
ваном округлом столу и садржајним и квалитетним уводним рефератима 
уважених професора. Морам признати да сам веома пријатно изненађен 
односом уводничара према привредним субјектима, исказаним кроз ре-
ферате, јер није баш честа могућност да се од универзитетских професора 
чују конструктивни приједлози и исказана брига за унапређењем 
привредног амбијента.

Наравно, постоји у њиховим излагањима и неких констатација и мишљења 
о којима би се могло шире расправљати и с којим се не бих сложио, међутим 
то не умањује укупни квалитет излагања. 

Уважавајући краткоћу расположивог времена за дискусију, за разлику од 
претходника који су говорили о широком спектру проблема везаних за 
нашу актуелну друштвену отвореност, ја ћу се фокусирати искључиво на 
позицију и улогу Завода за запошљавање у условима провођења мјера за 
ублажавање посљедица свјетске економске кризе. 

Посебно ми се допала једна мисао из реферата уваженог професора 
Ђерића, који каже: „Све је мање оних који у раду виде своју шансу“, с 
чим се ја апсолутно слажем. Мислим, да се код нас већ дуго година гаји 
култ нерада, што је претечено у низ флоскула и изрека које то потрвђују. 
Врло често можете чути од родитеља да дјеца треба да се школују да не 
би радили, или „имам добар посао, ништа не радим“ или „не могу ме 
тако мало платити колико ја могу мало радити“, итд., итд., до тога да је 
готово постало срамота радити одређене послове. То су, прије свега, нека 
занимања у грађевинарству, комуналним дјелатностима, чак би се могло 
рећи, већина радничких занимања. То је резултирало хиперпродукцијом 
профила занимања који ником не требају, али се лако стичу и лијепо звуче, 
а то су менаџери за све и свашта, али ни за шта конкретно. 
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Укорјењавању култа нерада погодовале су наслијеђене навике из прошлог 
система, а томе су обилато помогли и систем образовања, систем 
здравствене заштите, пензиони систем, Завод за запошљавање и готово 
сви чиниоци друштва у одређеној мјери. 

Ту је сасвим сигурно и синдикат кроз своју политику истрајавања на 
максималистичким захтјевима на остварењу права из радног односа без 
претходног извршавања обавеза као предуслова за остварење права. Зато, 
сматрам да је неопходно извршити хитне реформе у свим сегметнима 
друштва који би омогућили стварање култа рада и штедње умјесто нерада 
и потрошње као једине шансе за напредак. 

Немам намјеру коментарисати све ове податке и показатеље који су нам 
предочени, али је сасвим сигурно, да се на основу њих морају формирати 
рјешења и мјере које би водиле ка позитивним промјенама. 

Завод за запошљавање би морао имати конкретну улогу у рјешавању низа 
проблема везаних за рад и запошљавање. Овакав, какав јесте, мислим да 
више доприноси развоју сиве економије него формалне економије, а то ћу 
и образложити. 

Доминантно радећи као пуки евидентичар незапослених који имају 
једину обавезу да се једном мјесечно јаве у Завод и тако остваре законом 
дефинисана права, Завод ни на какав начин нема утицаја кретања и 
занимања лица у току мјесеца. При том, велики број њих ради у зони сиве 
економије, а користе права по основу евиденције на листи незапослених. 
Многи од њих не желе да их послодавци пријаве, наравно има и оних 
послодаваца којима то одговара и то обилато користе. 

У условима све присутније текуће неликвидности предузећа, присутна 
су често кашњења уплата доприноса, што за собом повлачи немогућност 
кориштења права здравствене заштите, иако се доприноси са каматама, 
кад тад морају платити. 

Истовремено, лица са евиденције Завода имају несметану могућност 
коришћења здравствених услуга уз обавезу мјесечног или кварталног 
јављања у Завод. 
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Одбијање понуђених послова уз преквалификацију и доквалификацију се 
ничим не санкционише. 

Средства за запошљавање приправника нису рационално искоришћена, 
јер се највећи број приправника запошљава у органе државне управе, што 
сматрам да није добро из више разлога. Прво, мислим да би прва искуства 
требали стећи у привреди, јер већина њих себи уобразе да су „власт“, самим 
тим што раде у државним органима и врло тешко се може очекивати да 
неко од њих из државне управе оде у привреду. 

Средства за нова запошљавањa треба додјељивати онима који придонесу 
доказ да су у претходној години запослили толико и толико нових радника, 
а не унапријед, што се показало са пуно мањкавости и злоупотреба. 

Без сваке сумње, Завод за запошљавање треба и мора играти значајну 
улогу у стварању услова за бржи развој и смањење незапослености, али је 
неопходно извршити радикалне промјене у смислу редефинисања његове 
улоге. То сигурно захтијева и обезбјеђење значајнијих финансијских 
средстава, као и кадровско јачање и веће повезивање са другим 
институцијама. 

Да би се постигли бољи ефекти улоге Завода, потребно је сачинити опсежну 
анализу квалитета радне снаге која се налази на евиденцији код Завода, 
како по квалификационој, старосној, полној структури, тако и по радној 
способности и по склоностима и жељи за посао. 

Неопходно је пооштирити критеријуме у погледу испуњености услова за 
коришћење права по основу евидентиране незапослености. У том смислу, 
брисати са листе оне који одбијају понуђени посао или преквалификацију. 
Обавезати незапослене да периодично (шест мјесеци или годишње) 
придонесу доказ да су самоиницијативно бар трипут тражили посао (то раде 
у неким земљама). Остварити већу сарадњу Завода и привреде. Остварити 
што већи утицај Завода на уписну политику, као и на образовање уопште. 

С обзриом на то да се Завод за запошљавање не може посматрати 
издвојено из друштвеног система, у циљу што бржег и безболнијег изласка 
из кризе неопходно је паралелно радити на низу реформи које би водиле 
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у том смјеру (реформа Фонда здравстевног осигурања, реформа ПИО, 
реформа образовања), измјени низа закона чиме би у први план ставили 
производњу, односно стварање нове вриједности без чега нема опоравка. 

У вези с тим, неопходно је:
- смањити јавну потрошњу, а плате у непривреди везати за кретање 

плата у привреди, 
- зауставити нова оптерећења на привреду,
- стимулисати улагања у знање и нове технологије,
- стимулисати у већој мјери производњу за извоз и замјену увоза,
- убрзати усклађивање стандарда са стандардима ЕУ, како би се 

олакшао продор наших производа на тржиште ЕУ, 
- повећање конкурентности наших предузећа,
- сузбијати “сиву” економију, 
- обезбиједити флексиблнији начин пријема и отпуштања радника, 

како би се ојачало тржиште рада и повећала одговорност на послу,
- повећање ефикасности рада државне управе и судова,
- вршити популаризацију занимања потребних привреди,
- на сваком мјесту, на све начине, у свим структурама друштва 

развијати култ рада.

Активирањем раслоложивих ресурса, уз претходно побројане активности, 
сигуран сам да бисмо врло брзо обезбиједили завидан приведни раст и 
ухватили корак са онима којим тежимо да се придружимо. 

Сигуран сам да то желимо, не знам да ли то сви баш хоћемо. Хвала. 
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Снежана Боровчанин,
Извршни директор ЗЗЗРС

Поштована господо,

У свом кратком излагању настојаћу да истакнем досадашња искуства Завода 
за запошљавање као и наша размишљања, која се управо темеље на том 
искуству, а то је како дјеловати на тржишту рада у садашњим условима и у 
ком правцу развијати Службу запошљавања? Такође желим да укажем и на 
значај интерактивног дјеловања свих друштвених партнера у овој области 
што потврђују и учесници данашњег скупа, као представници главних 
актера тржишта рада. И сама идеја да на овом скупу учествују представници 
кључних институција тржишта рада у Републици Спској говори о томе да 
смо ми у Заводу свјесни чињенице о међусобној повезаности и утицају 
кључних актера на рјашавању проблема незапослености.

Незапосленост је врло сложено, прије свега економско питање, али не могу 
се занемарити његова рефлексије на социјалне, психолошке па и политичке 
прилике. Проблем незапослености се годинама усложњавао, јер криза у 
овој области траје још од почетка 90 – тих година. 

Погоршању стања допринијела су и дешавања на овим просторима 
као и успорен процес приватизације. Док се проблем незапослености 
усложњавао изостала је синхронизована активност битних актера на 
тржишту рада. Данас су карактеристике стања највидљивије исказују у 
неусклађеност потреба послодаваца и понуде радне снаге на тржишту рада 
као и недостатку знања и вјештина за поједине послове и радне задатке. 
Такође је дужи временски период присутна суфицитарност појединих 
занимања за којима не постоје потребе.

У таквим условима Завод се опредијелио за провођење мјера активне 
политике. У оквиру тога примат је дат мјерама које су представљале 
финансијску подршку послодавцима који су стварали услове за ново 
запошљавање, јер се на овај начин посредством Завода најефикасније 
утицало на континуирано повећано запошљавање лица са евиденције 
незапослених.
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У доста сложеним економским условима, са евидентним недостатком 
финансијских средстава, код великог броја привредних организација ове 
мјере су неријетко представљале једини подстицај запошљавању а циљ им 
је и био повећање запошљавања и оспособљавање незапослених лица за 
послове и вјештине које се траже на тржишту рада.
 
У претходном вишегодишњем периоду Завод је стекао доста значајна 
искуства на овом плану јер се активне мјере појављују као нови инструмент 
за регулисање тржишта радне снеге и непосредно доприносе смањењу 
незапослености.

Међутим Завод се у посљедње годину-двије суочио са недостатком 
финансијских средстава што је кулминирало ове, 2009. године јер 
преко 70% укупног прихода Завода одлази на исплату новчане накнаде 
и остваривање других права тако да није у могућности дјеловати 
подстицајним средствима када је у питању запошљавање.

Из наведних разлога, али и из потребе дјеловања на другим пољима, у 
садашњим условима Завод се опредијелио за јачање активних мјера 
које не траже директну финансијску подршку. Ту прије свега мислим 
на побољшање квалитета услуга на тржишту рада посебно према 
незапосленим лицима и послодавцима. Треба развијати и нове активности 
усмјерене ка активним тражиоцима посла и ефикаснијем усклађивању 
понуде и потражње. Такође, и сајмови запошљавања, као модеран облик 
посредовања, омогућавају флексибилније дјеловање на овоме плану.

Сигурно да је у оквиру наведених активности значајно дјеловање и других 
друштвених партнера на тржишту рада. Посебно бих истакла сарадњу са 
институцијама образовања. Усклађеност система образовања и тржишта 
рада је превентивно дјеловање на незапосленост. То сигурно није лако 
постићи ако се има у виду садашње стање и карактеристике тржишта рада 
као и захтјеви савременог тржишта рада. Основно питање које се намеће 
је „Куда иде свијет рада и шта нам је то потребно?“. 

У контексту наведеног довољно је истаћи само неке показатеље а то су да 
се знање удвостручи сваке године, док смо донедавно имали податке да 
се знање удвостручава сваке двије до три године. Значајан је и податак да 
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развијене земље средњим образовањем имају обухват популације младих 
до 90% и 30% високим образовањем, код земаља у транзицији средњим 
образовањем је обухваћено 75% младих и 15% високим образовањем. 
Неразвијене земље имају далеко неповољније показатеље: 45% младих 
је обухваћено средњим образовањем и свега 5% високим образовањем. 
Немамо тачне податке гдје се у томе налази Република Српска али је 
евидентно да заостајемо за земљама Европске уније. Образовани и млади 
кадрови најбрже доносе промјене и напредак у свим областима рада. Оно 
што је неоспорно је да будуће тржиште рада преферира модеран, ефикасан 
и, прије свега, флексибилан систем образовања. 

Усклађеност система обазовања и тржишта рада треба посматрати са 
два аспекта, а то су: да ли школујемо кадрове за којим тржиште исказује 
потребе, с једне стране, и да ли су послодавци задовољни кадровима који 
долазе из образовног процеса, с друге стране, односно, да ли посједују 
знања, вјештине и компетенције које тржиште тражи. 

У овоме контексту ћу поменути и цјеложивотно учење као једну од 
примарних потреба у условима брзог технолошког напредка и, уопште, 
напредка друштва. Ефикасан развој кадрова намеће и потребу већег 
улагања у кадрове од стране послодаваца јер добар кадар се ствара 
годинама и нема добрих кадрова без учешћа послодаваца. Без заједничких 
активности послодаваца, привреде и образовног система тржиште рада 
ће бити тржиште неефикасности и неискориштености.

Потребе будућег развоја ће одредити и потребе садашњег дјеловања на 
тржишту рада, а то се, прије свега, односи на потребе додатног образовања, 
обуке и припреме за процес рада јер на то указују садашње карактеристике 
понуде радне снаге.

Завод за запошљавање, као кључни актер тржишта рада треба дјеловати 
на том плану, односно, сагласно будућим промјена на тржишту рада. 
Међутим, ми оправдано постављамо питање како са постојећим буџетом 
дјеловати на тржишту рада и шта то уопште значи у садашњим условима? 
Због тога и истичемо потребу синхронизоване и веће укључености свих 
субјеката друштва у рјешавању проблема незапослености.
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Маринко Умичевић, дипл. инг.
“БЕМА”, Бања Лука

Даме и господо,

Захваљујем се на позиву за учешће на еминентном округлом столу, гдје 
смо заједно покушали да пронађемо најбоља рјешења за отварање нових 
радних мјеста. Да би Завод одговорио на захтјев друштва, морамо извршити 
цјелокупну ревизију образовања и школовања, школовања намијењеног за 
она занимања гдје ће се наћи посао, а не да се као до сада врши промејна 
занимања: фризери у обућаре, фотографи у текстилце итд. Мислим да су 
главни проблеми у сљедећем:

1. Школство које не ради у интересу привреде, тржишта него у 
интересу ко зна кога и ко зна зашто. 

2. Утврдити ревизијом ко хоће да ради. Не могу незапослена лица 
са основном школом да извољевају на бироу и траже нека 
радна мјеста, а уствари Бога моле да га не нађу. Таквим особама 
одговара да имају социјално осигурање као и они што раде, да 
имају исте услуге као вхунски стручњаци, доктори, инзењери. 
Онда се и питам зашто бих и радио?

3. Сматрам да је боље улагати новац у задржавање радних мјеста 
гдје постоји рјешење за спас,него да се даје новац за оне који 
остају без посла. Новац треба давати само за оне који су радили 
најмање годину дана. Друштво би требало да стимулише занатска 
занимања, да се улаже у њихово образовање, кроз разне видове: 
нпр.бесплатно школовање, стипендије, и сл.

Јавни позиви за додијелу средстава као подстицај за запошљавање радника 
доводе послодавца у нелагодну ситуацију. Од послодавца се тражи да 
мора на бироу тражити радника коме нико није запослен у породици и 
доста дригих захтјева, и то смањује могућност избора способнијих лица 
евиденцији.
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Министарство за породицу,омладину и спорт распише позив гдје не могу да 
конкуришу послодаваци за радника који има основну школу, а у индустрији 
обуће и текстила таквих је 70%. Мислим да јавни позив треба да буде 
једноставан, да би се избијегла дискриминација код људи заинтересованих 
за посао.

Расписивање позива за запошљавање повратника којих нема и Рома 
је чисто “политички”. Сматрам да треба повећати квота стимулације 
послодаваца за запошљавање незапослених лица од 2.000 до 2.500 КМ 
јер ми у индустрији обуће углавном имамо преквалификацију фризера, 
фотографа, конобара, за разлику од људи са основном школом. Улаже се 
пуно новца у њихову преквалификацију,а они нас напусте првом приликом 
чим нађу посао за који су се школовали.

Сматрам да је крајње вријеме да Влада РС заједно са Заводом за 
запошљавање “присили” општине да један дио средстава из буџета 
издвоје за отварање нових радних мјеста и очување постојећих. Да идућу 
2010. годину прогласимо годином запошљавања јер сматрам да ће бити 
изузетно тешка за привреду.

Још једном се захваљујем што сам присуствовао на округлом столу, и имао 
прилику да говорим о питањима за која сматрам да заслужују пажњу.
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Момир Попић, дипл. правник
директот Јавног фонда дјечије заштите РС

Ја бих се захвалио на позиву да присуствујем Округлом столу, поздравио 
све присутне и напоре Завода за запошљавање Републике Српске да, 
везано са савремену рецесију незапосленост, сагледа улогу Завода за 
запошљавање.

Када је у питању савремена рецесија, незапосленост и процјена позитивних 
и негативних финансијских ефеката, у текућим условима и импликацију 
истих на незапосленост, ја ћу се у свом излагању осврнути на утицај 
економске кризе, а тиме и незапослености на реализацију права из дјечије 
заштите.

Сматрам да ће негативни финансијски ефекти имати утицаја на повећање 
броја непослених, што ће се посебно одразити и на финансијске ефекте 
Јавног фонда за дјечију заштиту, као и повећање броја корисника, нарочито 
корисника материнског додатка, кога остварују незапослене мајке, као и 
повећања потребних средстава, по основу рефундације накнаде плате за 
запослене породиље, јер је на иницијативу Уније послодаваца дошло до 
проширења овог права, а нису обезбјеђени додатни извори средстава.

Сматрам да би у оквиру нормативно-правног одређивања Завода за 
запошљавање, у правном систему Републике Српске, требало сагледати 
нормативно-правни положај и других институција, у конкретном случају 
мислим и Јавног фонда за дјечију заштиту, који се такође финансира из 
доприноса.

Када су у питању незапослене мајке па и друга лица, која остварују права 
из дјечије заштите, а налазе се на евиденцији Завода за запошљаеање, 
мислим да би требала постојатји још тјешња сарадња Фонда и Завода, 
код размјене података о незапосленим лицима пријављеним Заводу за 
запошљавање.
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Уколико се повећа број незапослених, као и оних лица која због рецесије 
остају без посла, то ће се аутоматски одразити и на повећање броја 
корисника права из дјечије заштите, а нарочито корисника материнског 
додатка који остварују незапослене мајке и додатка на дјецу, чије је 
остваривање условљено имовинским цензусом.

У склопу савремене рецесије и економске кризе, сматрам да би требало 
анализирати и постојеће законске одредбе Закона о раду и Закона о дјечијој 
заштити, које регулишу трајање породиљског одсуства жене, износ накнаде 
која се исплаћује женама за вријелме коришћења породиљског одсуства, 
односно поглавље у Закону о раду, које регулише посебну заштиту жене 
и материнства, у односу на незапослене жене и њихову примјену пракси, 
користећи позитивна и негативна искуства у спровођењу наведених 
закона.

У том смислу би требало, анализирати прописано трајање породиљског 
одсуства законима Републике Српске и приближавање законског 
регулисања Европској социјалнрј повељи и начину регулисања ове 
области, у земљама у окружењу.

С обзиром да овом Округлом столу присуствују представници надлежних 
министарстава, Привредне коморе, Синдиката, Удружења послодаваца и 
других, мислим да ову проблематику треба анализирати са свих аспеката, 
водећи рачуна о расположивим средствима, односно потреби да се права 
дефинишу у оквиру расположивих средстава или да се за проширени обим 
права обезбједе додатна средства из других извори.

У том смислу предлажем да се посљедице економске кризе требају 
равномјерно распоредити, како на незапослене мајке, тако и запослене, 
јер сматрам да је неоправдано да запослена мајка и поред тога што 
има посао, остварује максималну накнаду плате за вријеме коришћења 
породиљског одсуства, а да се остваривање материнског додатка, који 
остварују незапослене мајке, везује за имовински цензус и да се исплаћује 
и узносу од 100,00 КМ, до једне године старости дјетета.
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С обзиром да посљедице економске кризе имају негативне ефекте и на 
област дјечи е заштите, што се види и кроз остваривање прихода, Јавни 
фонд за дјечију заштиту ће сачинити анализу о реализацији права из 
области дјечије заштите и негативан утицај економске кризе на њихово 
остваривање, а посебно на реализацију права на материнои додатак и 
рефундацију накнаде плате за лородиље које користе породиљско одсуство, 
како са аспекта недостајућих средстава, тако и са аспекта довођења у 
равноправнији положај незапослених мајки у односу на запослене мајке, 
а све у циљу ефикаснијег извршењу обавеза Фонда и елиминисању 
незаконитости и злоупотреба, које се појављују у поступку реализације 
ових права (закључивање уговора о раду са члановима уже породице, 
утврђивање виших износа накнаде плате од законом прописане и др.).
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Угљеша Пејић, дипл. ек.

Поздрављам организаторе и учеснике Округлог стола и изражавам своју 
подршку организаторима скупа, што су ову веома комплексну тему 
ставили на увид јавности, посебно стручној. Међу најсложеније социјално 
економске проблеме у Републици спада питање незапослености с обзиром 
на високу стопу и стуктуру незапослених и посљедице економске кризе 
на ову област. Зато ово сложено друштвено питање мора бити предмет 
увида шире друштвене и посебно стручне јавности, јер превазилази 
компетенције самог Завода за запошљавање коме припада одговарајући 
дио, али не укупна проблематике запошљавања. Ова тема мора бити брига 
свих релевентних институција, Владе, послодаваца, коморе, синдиката и 
других и сталног критичког увида стручне јавности како би се проналазила 
одговарјућа рјешења за побољшање стања у овој области. 

С правом су уводничари на овом округлом столу, навјећи дио пажње 
посветили економској проблематици јер је запошљавање директна 
последица стања у економији и привреди једне земље. Знамо да је 
економска криза почела прво у финансијској сфери, затим пренешена на 
реални сектор и најзад одражава се на незапосленост као њену директну 
последицу...

Иако је о економским показатељима презентирано доста података од 
стране уводничара, желим истаћи неколико напомена које се односе 
на привређивање у овој години. На бази показатеља о привређивању 
у трећем кварталу односно закључно са осмим мјесецом 2009. године 
може се закључити да је смањено заостајање највећег дијела параметара 
у односу на први и други квартал, односно да је заустаљен даљи пад 
привредне активности и да се постепено превазилазе негативни утицаји 
економске кризе.

У грађевинарству, на примјер, заостајање у првих осам мјесеци ове године 
у односу на прошлу године, мјерено бројем ефективних часова износи 
4,3%, а по вриједности наплаћених радова је на прошлогодишњем нивоу 
што је значајан показатељ с обзиром да грађевинарство директно повлачи 
развој највећег броја осталих производних дјелатности. Као примјере 
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високог заостајања, односно, ниже производње од остварене у упоредном 
периоду прошле године треба истаћи саобраћај, гдје је остварени обим у 
теретном саобраћај нижи за 21%, производња у шумарству је нижа за 16% 
и извоз за 17%. 

У индустријској производњи остварено је повећање за 16,7% процената 
у односу на упоредни период прошле године, а прерађивачка индустрија 
за чак 34%, што је свакако податак за похвалу. Међутим ради реалнијег 
увида треба знати да је резултат раста прерађивачке индустрије резултат 
повећања производње нафте са индексом преко 5000 (Рафинерија Брод 
и производње осталих саобраћајниј средстава са индексом преко 800 
(ФАМОС Источно Сарајево). Свакако су добре вијести да је Рафинерија Брод 
након дужег периода обновила и рапидно повећала производњу, и ако 
још није достигла ни половину пројектованих капацитета и битно утиче на 
укупан раст производње. Али, више због реалније увида у стање индустрије 
треба рећи да више од половине производњи у области прерађивачке 
индустрије има заостајање у односу на упоредни период из прошле године. 
Такође, треба нагласити да је расту индустријске производње допринијела 
производења у области енергетике, односно електричне енергије гдје је 
остварен раст од 8,5% у односу на прошлу годину. 

Што се тиче података о незапосленост у Републици, које је сликовито 
презентирао Директор завода, треба имати на уму и значајан број 
нерегистрованих запослених који се углавном односе на запослене у 
“сивој економији”, а са друге стране приличан број нерегистрованих 
незапослених лица, која се односе само на формално запослене у 
предузећима, која најчешће не примају плате и којима се не уплаћују 
доприноси. У припреми евентуалних програма у овој области свакако би 
требало извршити прецизнију процјену броја у ове двије категорије како 
би смо имали увида у реалну слику броја незапослених.

На крају, неколико напомена које би се могле односити на закључке 
овог округлог стола. Умјесто рјешења која се односе на пријевремено 
пензионисање и упућивање вишка радника на евиденцију Завода 
за запошљавање пoтребно обезбједити заједничу активност свих 
релевантних институција на предузимању непходних мјера побољшања 
стања у области запошљавања. 
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Као могућа рјешења предлажем да се:
- ограничи запошљавање у јавном сектору;
- донесе програм активности задржавања постојећих радних мјеста у 

реалном сектору;
- као дугорочан задатак, стварају услови за постепено повећање 

броја запослених и измјену структуре запослених у корист повећања 
продуктивног запошљавања.

Хвала на пажњи.
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