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Управљање пословним резултатима јавних предузећа као
перформансама пословања

ЗОРАН O. ЈОКИЋ, Јавно предузеће „Поштa Србије“, Стручни рад
Радна јединица поштанског саобраћаја „Шабац“, Шабац UDC: 005.332.8

Због постојања несавршености савременог тржишног окружења неопходно је  постојање
мешовите привреде тј. како приватних предузећа, тако и предузећа у власништву државе.
Државна предузећа због постојања организационих и индивидуалних ограничења имају смањену
ефикасност свог пословања. Како би се јавно предузеће што више приближило Парето-
оптимуму током свог пословања потребно је ефикасно управљати профитом, аутпутима и
другим перформансама пословања јавних предузећа.
Кључне речи: јавно предузеће, профит, аутпут, перформанса.

1. УВОД
Адам Смит у свом делу „Богатство народа“ из

1776. године поставља темеље класичнe економске
теорије по којој човек максимизирајући своје
личне интересе унапређује и општи интерес. [1]
Другим речима, појединац у пословном окружењу
максимизирањем свог интереса на најефикаснији
начин максимизира профит привредних субјеката.
У таквом пословном окружењу сваки привредни
субјект, уколико жели опстати на тржишту, мора
се прилагодити економским правилима неолибе-
ралне економске доктрине која се сублимира у кон-
тинуираном подизању пословне конкуренције.
Увећавање профита као циљне функције предузећа
може се одвијати у различитим тржишним стру-
ктурама од савршене конкуренције, олигопола, мо-
нопола па до монополске конкуренције. У највећем
броју случајева максимизирање профита предузећа
остварује се на оном обиму порозводње (y) на коме
се изједначавају гранични трошкови (GC) и гра-
нични приходи (GR). Међутим, у 20. веку дошло се
до спознаје о постојању несавршености тржишта,
као и о неопходности мешања државе у привредне
токове. На основу поменуте чињенице, данашња
привреда има такве карактеристике да се одликује
различитим облицима власништва над предузећи
мa, тако поред приватних предузећа присутна су и
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предузећа у којима је држава већински власник [2]
(нпр. акционарско друштво, јавно предузеће и сл.).
Јавно предузеће држава оснива како би „обављало
делатност од општег интереса“, а општи интерес
држава дефинише децидно у Закону о јавним пре-
дузећима и разликује се од једне до друге државе.
[3]

Дакле, власништво државе над појединим пре-
дузећима у највећој мери се правда постојањем тр-
жишних несавршености (или максимизирањем оп-
штег интереса) [4], а у мањој мери постојањем по-
требе државе да  максимизира профита.

Државно предузеће се може наћи у различитим
тржишним окружењима, али најчешће у позицији
монопола. Пред јавна предузећа могу бити поста-
вљена, у суштини, два циља/исхода: максимизи-
рање профита јавног предузећа или максимизи-
рање количине произвeденог аутпута (аутпут пред-
ставља појам којим се означава количина произ-
ведених роба или услуга).

2. УПРАВЉАЊЕ ПРОФИТОМ У УСЛОВИМА
КОНКУРЕНЦИЈЕ

Квантитативно, укупан профит може се пре-
дставити као разлика укупних прихода и укупних
расхода јавног предузећа. Управљање профитом
може се дефинисати као управљање рентабилно-
шћу [5] јавних предузећа која представља тежњу
јавног предузећа да оствари максимални износ
профита уз минимално ангажовање капитала. Про-
фит јавног предузећа је веома важна и мултиди-
мензионална перформанса пословања. Важност
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профита за сва предузаћа па тако и за јавно пре-
дузеће, веома јевелика, јер од његовог постојања и
величине зависи опстанак, раст и развој предузећа.
Мултидимензионалност профита огледа се у број-
ности разних врста варијабли које га одређују, као
на пример: производа, цене производа, конкуре-
нције, прихода, цене инпута, расхода и сл. Због
поменутог менаџмент јавног предузећа мора се
проактивно понашати услед промена разних врста
варијабли. С тим у вези, на слици 1, може се видети
утицај промене цене инпута и цене аутпута на
профит јавног предузећа који морају представљати
разлог за обавезно предузимање адекватних актив-
ности како би се максимизирао дефинисани циљ
јавног предузећа. На слици 1, максимизирање про-
фита остварује се у тачки тангентности изопро-
фитне линије и производне функције. Производна
функција представља однос између употребе про-
изводних инпута и произведене количине аутпута,
док изопрофитна линија представља све комбина-
ције инпута и аутпута које дају константни ниво
профита.

Слика 1 - Максимизирање профита у условима ко-
мпаративне статике [6]

Уколико је w1 , као цена варијабилног инпута
x1 у порасту, то ће довести до стрмије изопрофитне
линије што ће утицати на мањи профит. У оваквој
ситуацији ниво расположивих средстава јавног
предузећа се смањује и због тога менаџмент може
набавити мању количину инпута. Поменуто има за
последицу и производњу мање количине аутпута,
мањи приход пословања и, логично, мањи профит
при осталим непромењеним величинама (величине
x1 и y су на нижим нивоима у текућем у односу на
предходни временски хоризонт). Обратно, уколико
се цена инпута x1 (w1) смањује, то доводи до већег
обима производње, већег прихода уз постојећи
обим трошкова што има за последицу и већи про-
фит (величине x1 и y су на вишим нивоима). У
случају повећања цене аутпута јавног предузећа
(p), при чему су све остале величине фиксне (ко-
мпаративна статика) профит ће порасти јер ће се
остварити већи приход уз константни трошак. У
наредној итерацији јавно предузеће може купити

више инпута и самим тим организовати произво-
дњу на већем нивоу што утиче на повећање спи-
риле позитивних пословних резултата јавних пре-
дузећа. У случају пада цене аутпута последице су
супротне, наиме мањи приход (при константним
трошковима) утицаће на смањење профита јавног
предузећа тј. изопрофитна линија имаће оштрији
нагиб. У условима смањене тражње (и смањења
прихода) за аутпутима јавног предузећа, експли-
цитна последица по привредне субјекте који произ-
воде инпуте за јавно предузеће биће смањење и
њихове производње, имплицитно у наредној прив-
редној итерацији поменуте чињенице могу довести
до негативних привредних кретања тј. увећања и
убрзања деструктивне спирале.

У условима конкуренције, да би јавно преду-
зеће остварило што већи профит, оно се мора тру-
дити да оствари што већу разлику између постојеће
тржишне цене аутпута (p) и минималног укупног
просечног трошка свог аутпута (PC). Сам процес
максимизирања профита јавног предузеће може се
остварити на два начина и то: на основу одлуке
предузећа у погледу тражње за инпутима (x) и на
основу одлуке предузећа у погледу понуде аутпута
(y).

Максимизирање профита са аспекта ангажова-
ња инпута остварује се при изједначавању гранич-
ног трошка (GC) и вредности граничног производа
(VGPy). Максимизирање профита са аспекта пону-
де аутпутa оствaрује се при једнакости граничног
прихода (GR) и граничног трошка (GC). Ради што
једноставнијег приказа производних интеракција
између производних фактора (x1, x2) тј. инпута ко-
ристи се изкованта. „Изокванта је скуп свих могу-
ћих комбинација инпута које су управо довољне за
производњу дате количине аутпута“ [7]

Остваривање првог циља у погледу максими-
зирања профита са аспекта ангажовања инпута ос-
тварује се изједначавањем нагиба изопрофитне ли-
није (w1/p, где (w1) представља цену варијабилног
инпута, а (p) представља цену аутпута) са нагибом
производне функције у јавном предузећу који пре-
дставља гранични аутпут/производ (Δy/Δx1) који
настаје као последица ангажовања  варијабилног
инпута (x1) уз претпоставку фиксности осталих
производних инпута (x2). Изопрофитна линија при-
казује ниво профита за дату комбинацију инпута и
аутпута јавног предузећа. Графички приказ макси-
мизирања профита остварује се на највишој могу-
ћој изопрофитној линији за дато пословно окру-
жење (слика 2), тј. највећи износ профита јавно
предузеће остварује у тачки тангентности линерне
изопрофитне линије и нелинеарне производне фун-
кције. У тачки тангентности нагиб изопрофитне
линије је једнак са нагибом производне функције.
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Профит (π), алгебарски се може изразити на сле-
дећи начин:= − − 	 , , (1)
уколико се израз реши по y добија се изопрофитна
линија са нагибом := + , + 		, (2)

тачка максимизирања профита алгебарски се може
изразити на следећи начин:= (3)

ако се зна да је нагиб производне функције грани-
чни производ, онда се максимизација профита мо-
же изразити и на следећи начин:= , = ∗ (4)

вредност граничног производа јенака је производу
граничног производа и његове цене:= ∗ , тј. = ∗ (5)

Дакле, максимизација профита се остварује
када се вредност граничног производа по инпуту x1
(претпоставака да је инпут x2 фиксна величин)
изједначи са ценом првог инпута w1, или када се
оствари једнакост вредности граничног производа
(VGPy) варијабилног фактора  и граничног трошка
(GC) варијабилног фактора. Вредност маргиналног
производа који је једнак са ценом ангажованог
инпута алгебарски се може приказати и на следећи
начин: = ∗ , (6)= , = , = , = (7)= , = (8)

У условима конкуренције тржишна цена аут-
пута једнака је са граничним приходом (GR) јавног
предузећа. Гранични приход јавног предузећа је-
днак је количнику промене оствареног прихода
(ΔR) и промене продатих аутпута (Δy) односног
јавног предузећа:= , = , = (9)

пошто је, = , = ,	 = (10)
Коначно, може се закључити да се максимиза-

ција профита јавног предузећа у условима конку-
ренције остварује када се оствари једнакост гра-
ничног трошка и граничног прихода јавног пре-
дузећа.

Слика 2 - Максимирање профита [8]
У таквим условима, када је вредност граничног

производа већа од граничних трошкова јавног пре-
дузећа, оправдано је ангажовати и даље варија-
билни инпут јер ће свако даље гранично ангажо-
вање инпута увећавати масу профита јавног пре-
дузећа. Оног тренутка када се изједначи вредност
граничног производа са граничним трошковима,
оствару је се нулти профит, тако да би свако даље
ангажовање варијабилног фактора смањивало уку-
пну масу профита јавног предузећа.

Максимизација профита у дугом и кратком
периоду остварује се на идентичан начин, с том
разликом што су сви инпути у дугом временском
периоду варијабилни па је потребно постићи нулти
економски профит од ангажовања свих произво-
дних инпута (x1, x2) јавног предузећа приликом
изједначавања поменутих граничних величина.

Остваривање другог циља у погледу максими-
зирања профита, са аспекта понуде аутпута јавног
предузећа (слика 3), алгебарски се може изразити
на следећи начин:	 1 = 1, w1Δx1=Δyp (11)

ΔC = w1Δx1,   ΔR = Δyp (12)

ΔC1=ΔR/:(Δy), = , = = = (13)

На основу приказане једнакости може се рећи
да се максимизација профита остварује када се
оствари једнакост граничног трошка и граничног
прихода. Имајући у виду да је гранични приход у
условима конкуренције једнак просечној цени и
тржишној цени то значи да се максимизација
профита јавног предузећа остварује при следећим
једнакостима:= , = ,	 = (14)
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Слика 3 - Максимизирање профита ЈП у условима
конкуренције и кратког временског хоризо-
нта [9]

На крају, у кратком временском хоризонту
пословања, може се закључити да се максими-
зирање профита у јавном предузећу, и са аспекта
инпута и са аспекта аутпута јавних предузећа, ос-
тварује изједначавањем граничних прихода и гра-
ничних трошкова јавног предузећа. Када су марги-
налне величине изједначене, свако додатно повећа-
ње производње аутпута смањује укупну масу про-
фита због чињенице да су маргинални трошкови
сваке нове јединице аутпута већи него маргинални
приходи од продаје нове јединице аутпута. У слу-
чају када се јавно предузеће одлучи да производи
мањи обим аутпута, у односу на обим где се изје-
дначавају маргинални приход и маргинални тро-
шак, остварује се мања маса профита у односу на
потенцијално могућ износ профита односног по-
словног окружења. У таквој ситуацији, корисно је
повећати обим производње, јер ће свака додатна
јединица аутпута имати већи гранични приход у
односу на гранични трошак пословања јавног пре-
дузећа што ће имати за последицу да се укупна
маса профита увећава на овај начин. У дугом вре-
менском хоризонту, у условима конкуренције, јав-
но предузеће ће остварити нулти економски про-
фит, под условима да своје укупне просечне тро-
шкове аутпута може прилагодити маргиналним тр-
жишним трошковима.

3. УПРАВЉАЊЕ ПРОФИТОМ У УСЛОВИМА
МОНОПОЛА

Максимизирање профита  државних предузећа
у највећем броју случајева одвија се у монополс-
ком тржишном окружењу. Јавно предузеће као
предузеће у државном власништву може се наћи у
две ситуације и то: држава даје слободу монопо-
листи да несметано користи своју моћ у оствари-
вању мононополског профита и држава ограничава
монополску моћ тако што регулише цене аутпута

монопола. У описаном пословном окружењу, јавно
предузеће може имати различите циљеве као што
су: минимизирање трошкова, максимизирање  мо-
нополског профита или максимизирање друштве-
ног богатства кроз повећање производње аутпута
као крајњег исхода.

Константни задатак сваког предузећа требало
би да буде, између осталог, и континуирано мини-
мизирање трошкова предузећа како у кратком тако
и у дугом року. Код минимизације трошкова, веома
важно место заузима управљање перформансама
[10] јавних предузећа. Перформансе се односе на
саме ресурсе [11] (квантитет и квалитет), њихову
набавку, као и саму употребу ресурса јавних пре-
дузећа. Постављањем адекватног система [12] пла-
нирања, мерења и анализе постигнутих перформа-
нси на једној страни, као и предузимање сврсисхо-
дних активности, комплементарне су неопходно-
сти за остваривање дефинисаних циљева јавних
предузећа у погледу профита и обима аутпута.

Јавна предузећа као монополисти максимизи-
рају профит на оном обиму производње где се
изједначавају маргинални трошкови и маргинални
приходи (слика 4). Дакле, важи иста законитост за
максимизирање профита како у условима конку-
ренције тако и у условима монопола, а то је обим
производње на коме се изједначавају маргиналне
величине (GR i GC), с том разликом што јавно пре-
дузеће, као монополиста на основу своје монопол-
ске снаге (на тржишту постоји само један произ-
вођач тј. јавно предузеће), има моћ да одреди такву
монополску цену pmon (тачка S, на слици 3) која се
налази изнад тачке сечења односних маргиналних
величина на криви тражње .

Слика 4 - Максимизирање профита јавних преду-
зећа као монополисте [13]

Уколико држава жели да ограничи монополску
моћ у смислу висине монополског профита, Влада
односне државе може одредити цену аутпута (pdrž,
слика 3) и у овом случају обим аутпута, при коме
се максимизира профит, остварује се на идентичан
начин (у тачки пресека функција маргиналних ве-
личина).
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4. МАКСИМИЗИРАЊЕ ОБИМА АУТПУТА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Уколико је циљ Владе максимизирање обима
аутпута као крајњег исхода то се може остварити,
такође, како у условима конкуренције тако и у
условима монопола, с тим што се максимизација
односног исхода може реализовати у зони добити
или у зони губитка. У условима конкуренције и
зоне добити, максимизирање аутпута јавног преду-
зећа остварује се све до обима производње yef ( у
тачки Е, слика 5). У поменутој тачки остварује се
максимални/ефикасни обим аутпута при чему јав-
но предузеће остварује нулту економску добит,
свако даље повећање производње аутпута одвело
би јавно предузеће у зону губитка. Ако се зна да се
у условима конкуренције остварује ефикасна ало-
кација расположивих ресурса у једном друштву,
свако улажење у зону губитка и његово покривање
фискалним приходима имало би негативне ефекте
по благостање читавог друштва.

Уколико је реч о монополу који је у влас-
ништву државе, максимизирање аутпута се оства-
рује на обиму производње yef (у тачки F, слика 5).
У односној тачки изједнaчава се укупни просечни
приход (D) са просечним укупним трошковима
(PC) при чему се остварује нулти економски про-
фит уз максимални обим производње. У условима
монопола, за разлику од услова конкуренције, не
постоје адекватне информације о оправданости ви-
сине трошкова јавног предузећа. Због многобро-
јних ограничења у раду јавних предузећа као моно-
пола у највећем броју случајева трошкови су већи
него у условима слободне конкуренције, и из тих
разлога може постојати оправдање за  повећање
обима аутпута и преко тачке yef (слика 5). Поме-
нуто повећање обима преко тачке F je оствариво
само ако су испуњена два услова и то: неопходност
и оправданост за додатном количином аутпута. О
неопходности одлучује Влада у смислу утица-
ја/значаја аутпута јавних предузећа на ниво бла-
гостања читавог друштва, док се оправданост од-
носи на утврђивањње економске одрживости суб-
венционисаног јавног предузећа и то упоређи-
вањем величине трошкова (у погледу износа суб-
венција које се дају јавним предузећима) и вели-
чине користи од пословања јавних предузећа, изра-
чуната као укупна мултидимензионална вредност
пословног исхода јавног предузећа.

Неадекватно максимизирања аутпута у зони
губитка може довести јавно предузеће у непово-
љну ситуацију. Наиме, уколико се у дугом вре-
менском периоду јавно предузеће лишава добити,
то утиче на смањење његове конкурентности, тј. до
повећавања његових трошкова пословања у дугом

временском периоду. Смањена конкурентност
јавних предузећа доводи до немогућности одго-
вора јавних предузећа на глобалне пословне иза-
зове у погледу либерализације и дерегулације што
може довести и до последице урушавања јавног
предузећа као пословног  система.

Слика 5 – Максимизирање аутпута јавних преду-
зећа у условима монопола и у условима ко-
нкуренције [14]

5. ЗАКЉУЧАК

Управљање профитом или обимом аутпута
јавних предузећа је веома битно. Остваривањем
профита или максимизирањем аутпута државна
предузећа дају допринос решавању проблема у
погледу односа величине користи и трошкова др-
жаве, тј. у погледу одговора на вековну дилему у
смислу оправданости постојања државе. [15] По-
што су јавна предузећа углавном у власништву др-
жаве, неопходно је ефикасно и ефективно упра-
вљати ресурсима који су поверени држави. Има-
јући у виду да је профит или ефикасан обима
аутпута агрегатна перформанса пословања јавних
предузећа, потребно је да менаџмент јавних пре-
дузећа примењује економске законитости у посло-
вном одлучивању како у кратком тако и у дугом
временском хоризонту.

Максимизирање профита јавних предузећа ос-
тварује се на нивоу једнакости маргиналних при-
хода и маргиналних трошкова, и то како у кратком
тако и у дугом временском хоризонту. Приликом
управљања профитом јавних предузећа у условима
монопола потребно је да менаџмент зна за спе-
цифичност пословања природних монопола. [16]
Наиме, у условима природног монопола величина
граничног трошка је веома мала за сваку нову/гра-
ничну јединицу аутпута, тако да се из тих разлога
максимизирање профита у таквом пословном окру-
жењу не може остварити на оном нивоу аутпута
где се изједначавају гранични приход и гранични
трошак природног монопола. Максимизирање про-
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фита природног монополисте у тачки изједначава-
ња граничних величина довела би односно преду-
зеће у зону губитка. Из тих разлога максимизирање
профита, код природног монопола, остварује се на
нижем нивоу производње аутпута у односу на јед-
накост граничних величина осталих врста моно-
пола. Уколико је реч о максимизирању аутпута јав-
ног предузећа, у условима конкуренције, менаџме-
нт мора знати да се тзв. ефикасан обим аутпута
остварује на оном нивоу производње када се из-
једначе маргинални приход и укупни просечни
трошак. У условима монопола, максимизирање ау-
тпута остварује се на оном ниво производње када
се изједначи укупни просечни приход са укупним
просечним трошком јавног предузећа.

Уколико менаџмент јавног предузећа није пре-
дузео све активности како би  остварио потенција-
лно могући износ профита датог пословног окру-
жења, већ само један његов део, то значи да је ме-
наџмент јавног предузећа неуспешан у обављању
својих послова. Величина профита јавног преду-
зеће зависи од односа величине његових укупних
просечних трошкова и равнотежне цене у услови-
ма конкуренције, или колики су укупни просечни
трошкови јавних предузећа као монопола и моно-
полске цене. Оцена успешности пословања јавних
предузећа усмерена је и на чињеницу да ли је мена-
џмент јавног предузећа предузео све неопходне
активности како би константно минимизирао уку-
пне просечне трошкове аутпута. Минимизирањем
укупних трошкова пословања јавног предузећа ме-
наџмент, заправо, ствара предуслове за ефикасно
управљање дефинисаних резултата као агрегатних
перформанси пословања јавног предузећа.
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SUMMARY

MANAGING THE PUBLIC COMPANIES’ OUTCOME AS BUSINESS PERFORMANCES

Due to the presence of imperfections of modern market surroundings the existence of a mixed economy
is necessary, that is, private companies as well as state- owned companies. State-owned companies have
a decreased efficiency of their business due to the existence of organisational and individual limitations.
In order for a public company to come as closer as possible to the Pareto optimal during its business
dealings it is necessary to manage the profit, outputs and other performances of state company
businesses efficiently.
Key words: public company, profit, output, performance


