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Сажетак: Финансијски сектор карактеришу бројне промене које утичу на измену институционалне
структуре функционисања финансијског система, као и на избор начина финансирања привредних
субјеката. То је допринело да у савременим условима пословања финансирање привредног развоја
постане комплексна област истраживања. Планирање локалног развоја само на основу јавних прихода
представља слабу основицу за брз развој локалних самоуправа. Стога је неопходно да се буџетско
финансирање допуни привлачењем приватног капитала за изградњу јавних добара и унапређење
квалитета јавних услуга. С тим у вези, циљ рада је да се укаже на алтернативне начине задуживања, како
из домаћих, тако и из међународних извора финансирања, као и на могућности за њихову реализацију од
стране јединица локалне самоуправе. Имајући у виду дефинисани циљ, у раду су разматрани могући
екстерни извори финансирања локалних самоуправа, као што су кредити комерцијалних банака и других
финансијских институција и муниципалне обвезнице. У циљу сагледавања могућности за успешан развој
локалних самоуправа, указује се на могућа решења финансирања пројеката од јавног значаја у пракси
Србије. 
Кључне речи: локалне самоуправе, банкарски кредити, муниципалне обвезнице, међународни извори
финансирања, међународне финансијске институције. 
  

Abstract:   
Abstract: The financial sector is characterised by numerous changes that affect the changes in the institutional 
structure of functioning of the financial system, as well as the choice of funding of business entities. This has 
resulted in the fact that in contemporary business conditions, financing of economic development become a 
complex area of research. Local development planning on the basis of public revenues is a weak base for the 
rapid development of local governments. Therefore, it is necessary to supplement the budget financing by 
attracting private capital for the construction of public goods and improving the quality of public services. In this 
regard, the objective of this paper is to point to alternative ways of borrowing, both from domestic and 
international sources of funding, as well as to the possibilities for their use by the local governments. Bearing in 
mind the defined objective, the paper discusses the possible external sources of funding of local governments, 
such as loans from commercial banks and other financial institutions, and municipal bonds. In order to evaluate 
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the possibilities for successful development of local governments, the paper points to the possible solutions to 
financing projects of public importance in the practice of Serbia. 
Keywords: local government, bank loans, municipal bonds, international sources of financing, international 
financial institutions. 

 

Увод 

Реализација инвестиционих пројеката локалних самоуправа зависи од њихове 
способности да дођу до недостајућих финансијских средстава комбинацијом 
интерних и екстерних извора финансирања. Стога свака локална самоуправа 
треба да има стратегију управљања дугом како би у сваком тренутку имала ниво 
задужености који, с једне стране, не угрожава финансијску стабилност, а с друге 
стране омогућава реализацију инвестиционих циљева. Краткорочно задуживање 
локалне самоуправе користе за потребе превазилажења проблема везаних за 
текућу ликвидност, а дугорочно задуживање за потребе финансирања и 
рефинансирања капиталних инвестиционих расхода. 

Процеси фискалне децентрализације у земљама Југоисточне Европе 
створили су могућности да локалне самоуправе финансирају своје инвестиционе 
потребе користећи екстерне изворе финансирања. Оне могу позајмити новац од 
финансијских институција отвореним поступком јавне набавке кредита, као и од 
инвеститора на тржишту капитала – емисијом обвезница. 

Почетак развоја тржишта кредита у Србији поклапа се с доношењем 
Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05), који је омогућио 
задуживање локалних самоуправа на финансијском тржишту, уз регулисање 
начина и максималног нивоа задуживања. Однос очекиваног нето текућег 
резултата и очекиваног сервисирања дуга један је од важних показатеља који се 
мора узети у обзир приликом одређивања капацитета задуживања локалних 
самоуправа.  

Идеја да се прибаве средства из већег броја извора у циљу реализације 
пројеката од јавног значаја условила је емисију муниципалних обвезница као 
екстерног извора финансирања јавног сектора. Најчешћи мотиви за емисију 
муниципалних обвезница јесу висок ниво флексибилности у финансијској 
структури, подела ризика на већи број инвеститора и лакше управљање 
ризицима. 

Имајући у виду наведено, предмет истраживања биће усмерен на екстерне 
изворе финансирања развоја, базиране на банкарским и небанкарским 
финансијским изворима. С тим у вези,  намера је да се истражи шта је, поред 
законског оквира, у привреди Србије потребно урадити да би финансирање 
капиталних инвестиционих расхода коришћењем инструмената дуга почело 
интензивније да се примењује за потребе финансирања пројеката од јавног 
значаја.  
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1. Тржиште кредита versus тржиште капитала 

У моделу банкарског кредитирања финансијске институције су подељене у две 
групе. Прву групу чине локалне банке као специјализоване финансијске 
институције за финансирање тачно одређених сегмената тржишта 
(градова/општина), а другу групу чине комерцијалне банке које су укључене у 
широк спектар банкарских активности за потребе становништва и привреде. 
Кључна разлика између ове две групе банака састоји се у врстама кредитних 
производа које нуде, начину на који развијају своје односе с локалним 
самоуправама, као и у распону услуга подршке коју нуде локалним 
самоуправама. У земљама у развоју, где општинске банке имају малу или немају 
никакву историју, финансијска дерегулација је довела до кредитирања општина 
од стране комерцијалних банака.  

Приликом коришћења банкарског кредита као облика финансирања важно 
је да се локалне самоуправе задужују у националној валути како би се избегао 
девизни ризик. Евидентно је да каматне стопе на дуг изражен у националној 
валути могу бити знатно више од каматних стопа на дуг изражен у иностраној 
валути и да стога локалне самоуправе прибегавају задуживању у иностраној 
валути. Тренутно се на мање развијеним тржиштима рочност кредита у домаћој 
валути креће 5–7 година, док се рочност истих кредита у страној валути креће 
15–20 година. У идеалним условима, рочност кредита би требало да буде једнака 
економском веку трајања инвестиција. У том случају, због дужег рока отплате, 
локалне самоуправе се опредељују за кредите у страној валути. Како би се 
заштитиле од депресијације националне валуте препоручује се коришћење 
хеџинг аранжмана.    

Услови одобравања кредита зависе од структуре извора средстава банака, 
услова рефинансирања кредита код међународних финансијских институција и 
оцене кредитног ризика општине. Рокови на којe се кредити одобравају локалним 
самоуправама у Србији крећу се најчешће од 5 до 15 година. Почетак отплате 
кредита је између једне и три године. Каматна стопа на кредите у динарима 
једнака је референтној каматној стопи за динарска средства понуђена од стране 
Панела банака на српском међубанкарском тржишту (Белибор), увећана за 1,5% 
просечно. С друге стране, каматна стопа у еврима је једнака Еурибор увећан за 
маржу од 3,5% до 7%. Обезбеђење кредита се врши из буџетских прихода, 
меница општине, јемства локалног јавног предузећа или хипотеке (зграде и 
земљиште). Водећа банка по броју одобрених кредита локалним самоуправама 
јесте Banca Intesa [Брдаревић, 2010]. 

Кредите за локалну самоуправу одобравају и међународне финансијске 
институције и фондови за развој општина. Међународне финансијске 
институције (Европска банка за обнову и развој, Европска инвестициона банка, 
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Немачка развојна банка и друге) имају наменске програме с циљем директног 
кредитирања пројеката локалних самоуправа, рефинансирања изабраних домаћих 
партнер-банака или покривања дела ризика кредитирања пројеката од стране 
домаћих банака партнера. Поред кредита за појединачне пројекте, међународне 
финансијске институције (на пример, Европска инвестициона банка – ЕИБ) нуде 
и глобалне кредите, који представљају кредитне линије одобрене посредничким 
банкама. У Србији послује десет посредничких банака, од којих је шест банака 
активно на тржишту кредита локалних самоуправа, и то: Banca Intesa (61%), 
Hipo-Alpe-Adria-Bank (12%), Комерцијална банка (8%), Raiffeisenbank (6%), АИК 
банка (5%),  UniCredit Bank (4%), Erste Bank (2%) и остале банке (2%). 
Партнерске банке преузимају ризик, те стога врше процену кредитног ризика 
локалне самоуправе као корисника кредита.  

За овај канал финансирања треба да постоји посебно тело, чији би задатак 
био да прати понуду специјализованих кредитних линија међународних 
финансијских институција и даје предлоге за њихово оптимално коришћење у 
складу с потребама локалне самоуправе. Други задатак једног таквог тела био би 
припрема документације за конкретан пројекат у складу с конкурсним условима, 
јер је, уз оправданост пројекта, припрема пројектне документације један од 
најважнијих предуслова за добијање финансијских средстава на овај начин.  

Финансијски оквир за локалне самоуправе има кључну улогу у одрживом 
развоју тржишта кредита локалних власти. Банке приликом одобравања кредита 
јединицама локалне самоуправе захтевају упоредиве, транспарентне и 
кредибилне финансијске извештаје, с циљем идентификовања, процене и мерења 
изложености кредитном ризику.  

Предност банкарских кредита за пословно финансирање је вишеструка. 
Дужник преговара само с банком о условима задуживања и одобравања кредита. 
Процедура одобравања банкарског кредита је релативно брза и једноставна. С 
банком се могу уговорити и револвинг кредити. Они се најчешће користе за 
финансирање капиталних инвестиционих расхода чији износ не може унапред да 
се прецизно предвиди, јер флуктуира с променом услова на тржишту [Капор, 
2006, 25]. Међутим, коришћење банкарских кредита, поред наведених предности, 
има и бројне слабости (табела 1).  
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Табела 1: SWОТ анализа финансирања инвестиционих пројеката коришћењем банкарских кредита 

Шансе 
Могућност да се одређени финансијски и 
технички аспекти пројекта чувају као 
пословна тајна. 
Финансирање нових пројеката. 
Јачање позиције на тржишту. 
 

Користи 
Једноставна процедура одобравања 
кредита. 
Реализације више пројеката у кратком року. 
Равномерна расподела расхода током 
времена. 
Виши степен финансијске флексибилности. 

Претње 
Задуживања са варијабилном каматном 
стопом. 
Присуство моралног хазарда. 
Изложеност девизном ризику уколико је 
задуживање у иностраној валути. 
Надзор и анализу финансијске позиције 
локалне самоуправе спроводи само 
банка финансијер. 

 
 

Слабости 
Прикупљање мањег износа средстава. 
Немогућност диверсификације ризика међу 
већим бројем инвеститора. 
Непостојање јавне оцене кредитне 
способности локалних власти. 
Виши трошкови задуживања. 
Недовољна транспарентност целог процеса 
кредитирања. 

 

Извор: Аутори 

Услови задуживања локалних самоуправа подложни су честим променама, 
које су под утицајем: а) монетарне политике НБС; б) расположивости 
дугорочних средстава у банкарском сектору за кредитирање општина; в) начина 
финансирања и исплативости капиталних инвестиционих пројеката; г) третмана 
кредитног ризика локалних власти и д) заинтересованости домаћих банака да 
присуствују јавној набавци кредита [Бућић, 2012]. 

За разлику од банкарских кредита, муниципалне обвезнице су инструмент 
дуга тржишта капитала. Емитовањем муниципалних обвезница локалне власти 
прикупљају средства неопходна за покривање текућег буџетског дефицита или 
финансирање капиталних инвестиционих пројеката. Према извору финансирања 
најчешће се издвајају две врсте муниципалних обвезница, и то: опште и 
приходне. Опште муниципалне обвезнице (general obligation bonds) карактерише 
обавеза емитента да врати дуг из било ког извора прихода. Због такве клаузуле 
издавању оваквих обвезница најчешће претходи нека врста референдума или 
јавне расправе. Приходне муниципалне обвезнице (revenue bonds) доносе приход 
од конкретног пројекта због чије су реализације и биле емитоване. То може бити: 
изградња путне инфраструктуре, паркинг-гаража, канализације, водовода, базена 
и сл. Улагање у ову врсту обвезница доноси релативно већи ризик у односу на 
улагање у опште обвезнице, и стога су оне често осигуране код неке 
осигуравајуће куће. 
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Локална самуправа може да емитује обвезнице јавном понудом упућеном 
широј инвестиционој јавности или путем приватног пласмана унапред одређеној 
групи инвеститора [Fabozzi, 2005, 114]. Јавна понуда обично подразумева 
експертизу (underwrite) емисије од стране одређене инвестиционе или 
комерцијалне банке покровитеља. Улога банке покровитеља јесте да пружи пуну 
правну и техничку помоћ емитенту у процесу припреме емисије обвезница. Јавна 
понуда може бити организована као надметање, када емисију купује најбољи 
понуђач, или кроз директне преговоре с банком посредником која је извршила 
експертизу емисије.  

Инвеститор који улаже у муниципалне обвезнице суочава се с бројним 
ризицима карактеристичним за улагање у ову врсту хартија од вредности. 
Најчешће се издвајају: ризик промене каматних стопа на тржишту, ризик 
ликвидности и кредитни ризик [Јакшић, 2011]. С настанком глобалне 
финансијске кризе 2008. године, кредитни ризик постаје свеприсутан и, као 
такав, привлачи већу пажњу инвеститора и регулатора. Иако је вероватноћа 
банкротства локалних самоуправа релативно ниска, трендови су такви да је 
много мањи проценат емисија муниципалних обвезница осигуран. Ово се 
објашњава невољношћу осигуравача да понуде повољне услове за осигурање, јер 
носе лоше искуство из претходног периода осигуравајући хипотекарне 
заложнице високих кредитних бонитета 
[http://investments.pimco.com/Products/pages/329.aspx?selectedtab=4]. 

Треба имати у виду да важећи Закон о јавној својини („Службени гласник 
РС“, број 88/13), даје локалним самоуправама право својине над делом имовине 
која може да послужи као колатерал за издавање муниципалних обвезница. 
Употреба колатерала у финансијским трансакцијама јесте једна од алтернатива 
осигурању трансакција код осигуравајућих кућа и има позитиван ефекат на 
смањење уговорених каматних стопа. 

Потребно је нагласити да би израженији развој тржишта муниципалних 
обвезница могао бити угрожен одредбама закона који тренутно ограничава 
укупан јавни дуг Србије на 45% БДП-а. Емитовање хартија од вредности 
спроводи се у складу са законом којим се уређују издавање хартија од вредности 
и јавни дуг, док се задуживање узимањем кредита спроводи у складу са законом 
који уређује јавне набавке. 

Генерално, да би се локалне власти у Србији мотивисале да се задужују 
емисијом обвезница, било је неопходно да се испуне одређени предуслови: да 
локалне самоуправе постану власници имовине коју користе, да се регулише 
екстерна ревизија и начин обелодањивања финансијских извештаја локалних 
власти, као и да се омогући свим потенцијалним инвеститорима да купују 
муниципалне обвезнице путем јавног пласмана.  

Непосредна предност задуживања емитовањем обвезница јесте 
потенцијално нижа каматна стопа у односу на задуживање кредитима. Посредно, 
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повећава се одговорност емитента због изражене транспарентности процеса 
издавања обвезница у којем се, између осталог, детаљно анализира финансијска 
позиција дужника. Из угла инвеститора, кључна предност куповине овог 
финансијског инструмента јесте утрживост. За банку је, рецимо, много лакше да 
прода обвезнице на тржишту него обавезе клијента по основу пласмана кредита. 
Такође, инвеститор може да се одлучи да на тржишту прода само део свог 
портфолија обвезница. Уз то, камата на обвезнице је виша него камата на 
орочену штедњу. Емитовање обвезница треба да обезбеди и позитиван импулс 
трговању на секундарном тржишту и даљи развој финансијског тржишта. То је 
посебно значајно за земље с релативно неразвијеним финансијским тржиштима 
[Живковић, 2009, 74]. 

Најважнији потенцијални недостатак задуживања емитовањем обвезница 
јесте тзв. морални хазард (с тим што је морални хазард присутан и приликом 
задуживања код комерцијалних банака). Наиме, у случају стандардне обвезнице 
повериоцима се периодично исплаћује само камата, кроз тзв. купонска плаћања, 
док се главница исплаћује по доспећу обвезнице, или се цео планирани износ 
исплаћује на крају. Оваква динамика амортизације омогућава да се терет враћања 
главнице, а чак и део камате, пренесу на наредну власт. Управо због те 
опасности, у пракси се примењују различити алтернативни модели, специфични 
по решењима која се тичу динамике исплате главнице пре датума доспећа 
обвезнице [Martellini, Priaulet,  2003, 374]. Динамика исплате главнице ће 
зависити од финансијске позиције емитента, као и од пројекта који се финансира 
(да ли и када почиње да се исплаћује и сл.).  

 

 

Табела 2: SWОТ анализа финансирања инвестиционих пројеката емисијом обвезница 

Шансе 
Могућност дугорочног задуживања са 
фиксном каматном стопом. 
Могућност прибављања иностраног 
капитала емисијом обвезница на 
међународном тржишту. 
Могућност реализације више 
инфраструктурних пројеката за краће 
време. 
Може се поправи кредибилитет у 
инвестиционим круговима. 
Дајe сe позитиван импулс трговању на 
секундарном тржишту 
Могућност опозива пре рока доспећа 
обвезнице. 
Подизање нивоа транспарентности. 
 

Користи 
Прикупљање већег износа средстава. 
Подела ризика међу већим бројем 
инвеститора. 
Јавна оцена кредитне способности 
локалних власти. 
Снижење трошкова задуживања. 
Боље управљање ризицима приликом 
задуживања. 
Висок степен флексибилности у 
финансијској структури. 
Инвеститори не морају да имају дугорочне 
везе са емитентом. 
Мултидисциплинарни приступ анализи 
пројекта. 
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Претње 
Изложеност моралном хазарду уколико 
није извршена серијализација дуга. 
Недовољан ниво знања отежава емисију 
обвезница. 
Плаћање високих камата у време ниске 
цене капитала. 
Могућност повећања укупног нивоа 
задужености земље. 
Немогућност контроле улагања због 
децентрализације локалних самоуправа. 

 

Слабости 
Сложена процедура издавања обвезница. 
Анимирање већег броја финансијера 
онемогућава да се одређени технички и 
финансијски аспекти пројекта чувају као 
пословна тајна. 

Извор: Аутори 

У циљу интензивнијег коришћења муниципалних обвезница као екстерног 
извора финансирања инвестиционих пројеката неопходна је шира подршка 
локалним самоуправама од стране ресорног Министарства финансија и привреде, 
Управе за јавни дуг и Комисије за хартије од вредности. Због недовољног 
искуства локалних самоуправа у коришћењу муниципалних обвезница, 
неопходна је боља едукација инвеститора, емитената и грађана. Такође, 
оптимистичка очекивања учесника у финансијском систему у погледу 
перспектива тржишта муниципалних обвезница могу да подстакну интензивније 
коришћење овог инструмената тржишта капитала. 

Недепозитне финансијске институције снажно утичу на примарно и 
секундарно тржиште капитала, модификујући традиционалне начине трговања и 
прилагођавајући их својим потребама. Велика вредност њихове активе даје 
могућност за повећање броја трансакција на различитим тржиштима. Посебан 
значај имају инострани финансијски посредници, који су носиоци великих 
глобалних улагања. Они су, у циљу заштите од ризика, креирали и промовисали 
низ финансијских иновација. Једна од често коришћених финансијских иновација 
на развијеним финансијским тржиштима за потребе финансирања 
инфраструктурних пројеката јесте секјуритизација [Kothari, 2006, 8]. 

Секјуритизација као процес претварања неликвидне активе у ликвидне 
хартије од вредности подразумева процес обједињавања неког облика активе у 
циљу издавања хартија од вредности како би се та актива финансирала. Актива 
мора да има висок квалитет у смислу редовних прилива. Ово имплицира мали 
ризик ненаплативости потраживања, као и мали ризик превремене отплате. Уз то 
је потребно да актива буде хомогена. То значи да потраживања из којих даље 
произлазе новчани токови морају да имају исте или сличне профиле.  

Циљ секјуритизације јесте да се на тржишту капитала прикупе средства по 
нижим трошковима, и то раздвајањем свих или дела текућег потраживања 
компаније иницијатора од ризика који су непосредно повезани с њом. Такође, 
компанија иницијатор до средстава може доћи по нижим трошковима у условима 
када њене хартије од вредности немају инвестициони ранг или када нису 
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рангиране, и то преко друштва за посебне намене, чије хартије од вредности 
имају инвестициони ранг који је виши од инвестиционог ранга компаније 
иницијатора. 

Однос између онога ко одобрава и онога ко узима кредит мора да буде 
строго регулисан. Једна од опција јесте да специјализовано правно лице (special 

purpose vehicle – SPV) преузима активу у свој биланс (off balance sheet), 
контролише активу, емитује хартије од вредности на подлози те активе и 
прихвата сервисирање дуга, односно врши пренос камате и главнице ка 
инвеститору. Друга могућност јесте да емитент задржава у свом билансу активу 
на основу које је емитована хипотекарна обвезница (on balance sheet) [Davidson еt 
al., 2003, 80].

 

 

Процесом агрегације кредитних права концесионара (на пример, 
прикупљање путарине), прихода од комерцијалних послова и административних 
плаћања у инструмент обезбеђења којим се може даље трговати постиже се 
флексибилност и подела ризика од кашњења у плаћању [Средојевић, 2012, 2]. 
Међутим, сама секјуритизација се посебно законски регулише и носи са собом 
специфичне ризике, пре свега у погледу неадекватног одређивања кредитног 
рејтинга за инструменте добијене на тај начин [Hull, 2012, 174]. 

2. Могућности финансирања инвестиционих пројеката 

локалних самоуправа на финансијском тржишту Србије 

Могућности финансирања инвестиционих пројеката јединица локалне 
самоуправе пре свега зависe од развијености финансијског система једне 
националне економије. С тим у вези, неопходно је да постојe: 1) 
диверзификована структура финансијских инструмената и институција и 2) 
развијено тржиште дужничких хартија од вредности.  

На финансијском тржишту Србије присутни су бројни инвеститори, као и у 
развијеним тржишним економијама. Међутим, њихов финансијски потенцијал је, 
у односу на развијене економије, на знатно нижем нивоу. Преглед броја 
регистрованих учесника на тржишту хартија од вредности у Републици Србији 
на дан 31. децембра 2013. године приказан је у табели 3. 

Табела 3: Преглед броја регистрованих учесника на тржишту хартија од вредности на дан 31. 12. 2013. године 

Учесници 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2013/2012. 
Брокерско-дилерска друштва 61 51 42 35 31 88,6% 
Овлашћене банке 21 18 18 16 16 100% 
Кастоди банке 13 12 11 10 10 100% 
Друштва за управљање 
инвестиционим фондовима 

11 9 8 6 5  
83,3% 

Инвестициони фондови 17 21 20 20 14 70% 
Друштва за управљање 
пензијским фондовима 

9 6 6 5 4  
80% 
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Добровољни пензијски 
фондови 

10 10 11 11 11 100% 

Брокери 1.091 1.096 1.114 1.126 1.129 100,3% 

Портфолио менаџери  113 126 127 127 127 100% 
Инвестициони саветници 34 37 41 42 42 100% 
Берзе 1 1 1 1 1 100% 
Чланови берзе 77 68 58 49 44 89,8% 
Маркет-мејкери 4 4 5 4 3 75% 

Централни регистар 1 1 1 1 1 100% 
Чланови централног регистра 91 78 72 64 59 92,2% 
Регистровани финансијски 
инструменти у Централном 
регистру 

2.427 2.355 2.273 2.218 2.173  
 

98% 

Уписани издаваоци хартија од 
вредности у Централном 
регистру 

5.033 5.287 5.465 5.614 5.708  
 

101,7% 

Извор: Извештај Комисије за хартије од вредности, 

http://www.sec.gov.rs/index.php?option=com_remository&Itemid=47&func=fileinfo&id=4002  

У Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, на дан 31. 
децембра 2013. године, регистрована су 2.173 финансијска инструмента (за 2,0% 
мање него на исти дан претходне године). На тржишту хартија од вредности у 
посматраном периоду остварена је укупна вредност промета хартијама од 
вредности (у примарној и секундарној трговини) у износу од 43,4 милијарде евра, 
што је два и по пута већи промет, или за 152,8% (индекс 252,8) у односу на 
укупно остварен промет у истом периоду претходне године (17,16 милијарди 
евра). Вредност промета је остварена кроз 368,4 хиљаде трансакција, што је за 
23,9% мање трансакција (индекс 76,1) него у истом периоду претходне године 
(484,0 хиљаде) [Извештај Комисије за хартије од вредности]. 

Табела 4: Број трансакција и вредност промета хартијама од вредности  

(јануар–децембар 2013. године) 

Хартије од 
вредности 

Трансакције Промет 

 Број структура % Евра структура % 
Акције 358.713 97,4% 294.647.633 0,7% 

Дужничке хартије од 
вредности 

9.636 2,6% 43.088.814.858 99,3% 

Обвезнице РС –
секундарна продаја 
(серија А) 

6.951 1,9% 351.647.723 0,8% 

Државни записи и 
обвезнице РС укупно 

1.658 0,5% 5.267.632.616 12,1% 

Државни записи НБС 1.027 0,3% 37.469.534.518 86,4% 

Укупно 368.349 100% 43.383.462.491 100% 

Извор: Извештај Комисије за хартије од вредности, 

http://www.sec.gov.rs/index.php?option=com_remository&Itemid=47&func=fileinfo&id=4002  
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Ако се детаљније посматра структура оствареног промета према врстама 
хартија од вредности, уочава се да се 86,8% односило на трговину благајничким 
записима Народне банке Србије (кроз тзв. репо-трансакције НБС), 12,1% на 
трговину државним записима и обвезницама Републике Србије (тзв. записима 
трезора и обвезницама трезора), 0,8% на трговину обвезницама Републике Србије 
(серија А) за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана, док се 
преосталих свега 0,7% односило на трговину акцијама. Међутим, уколико се 
посматра структура извршеног броја трансакција према врстама хартија од 
вредности, добија се другачија слика: највећи део, или 97,4% односио се на 
трговину акцијама, 1,9% на трговину обвезницама Републике Србије (серија А) 
за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана, 0,5% на трговину 
државним записима и обвезницама Републике Србије (тзв. записима трезора и 
обвезницама трезора), док се преосталих свега 0,3% односило на трговину 
благајничким записима Народне банке Србије (кроз репо-трансакције НБС). 

У структури вредности укупно оствареног промета, ванберзански промет 
је износио 99,4%, а трговина на берзи је чинила 0,6% укупног  промета. 
Међутим, уколико се посматра вредност оствареног промета према месту 
трговине кроз број извршених трансакција, тада је на берзанском тржишту 
извршен већи број трансакција (93,4%) него на ванберзанском тржишту (6,6%). 
То је последица чињенице да се на берзи извршавају трансакције мање вредности 
с далеко већим бројем учесника него на ванберзанском тржишту. 

С обзиром на то да је финансијски систем Србије банкоцентричан, 
интересантно је сагледати структуру укупних пласмана банака. Првих осам 
месеци 2013. године карактеришу две битне чињенице: а) већи је пораст 
раздуживања корисника кредита од пораста нивоа пласмана и б) региструје се 
међугодишњи пад пласмана приватном сектору. У посматраном периоду 
забележен је номиналан пад пласмана приватном сектору од 1,4% [Маринковић, 
2013, 17]. На страни понуде могу се издвојити разлози који су довели до напред 
наведених кретања. Пре свих, смањивање извора средстава банака од 2011. 
године директно се одразило на смањење капацитета тзв. страних банака за нове 
пласмане. Поред тога, висок ниво проблематичних кредита и, као последица, 
ниска профитабилност, резултирали су значајним пооштравањем процедура 
одобравања кредитних пласмана. 

Табела 5: Пласмани банкарског сектора (у млрд. динара, крај периода) 

Укупни пласмани 2011. 2012. 2013. 
Држава 200,1 290,4 302,8 
Привреда  1.058,7 1.161,8 1.100,8 
Становништво 560,1 608,7 631,8 

Јавни сектор 98,1 106,3 102,5 
Остали сектори 70,2 78,9 76,0 

 Извор: НБС, Статистички билтен, 08/13 
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На финансијском тржишту Србије у посматраном периоду није се трговало 
муниципалним обвезницама. Међутим, оптимизам улива чињеница да је у 
Србији у току припрема прве две јавне емисије муниципалних обвезница града 
Шапца, чији ће купци бити домаћа и страна, правна или физичка лица. 
Емитоване обвезнице биће резултат подршке коју Европска унија пружа Србији 
кроз IPA фондове. Припрема обвезница ће се реализовати кроз програм Exchange 
који финансира ЕУ, а спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО). 
Обвезнице града Шапца биће прве које ће се емитовати с проспектом на 
Београдској берзи.   

Закључак 

Јединице локалне самоуправе у Републици Србији су од почетка прошле 
деценије ушле у процес реформи којима су значајно повећане њихове 
надлежности. Оне су почеле да обављају бројне функције које имају развојни 
карактер. У циљу стварања могућности за реализацију нових надлежности било 
је потребно обезбедити додатна финансијска средства. Реформа система 
финансирања је омогућила локалним самоуправама да своје буџете увећају и 
посредством екстерног задуживања. Анализа је показала да локалним 
самоуправама стоје на располагању бројни дугорочни извори финансирања. 
Постојање више дугорочних извора финансирања омогућава да се финансијски и 
реализационо одаберу најповољнији финансијски извори. Стога изложене 
предности и недостаци појединих дугорочних извора финансирања треба да 
укажу на начин избора најповољније опције за финансирање инвестиционих 
пројеката локалних самоуправа.  

Глобална финансијска криза и рецесија указале су на опасности од 
примене иновативних финансијских решења, пропуста у управљању ризицима у 
финансијском сектору и растуће повезаности субјеката у условима повећане 
изложености системском ризику. У таквом пословном амбијенту финансијске 
институције, као кључни кредитори локалних самоуправа, примењују проширени 
концепт управљања ризицима, који, поред избегавања, укључује и коришћење 
ризика. С тим у вези, институционални инвеститори су спремни да улажу у 
тржишта у настајању, какво је и српско финансијско тржиште. 

Неспорна је важност екстерних извора финансирања развоја локалних 
самоуправа. Међутим, узимајући у обзир ризике финансирања задуживањем, у 
наредном периоду је потребна подршка локалној власти у припреми 
вишегодишњег финансијског планирања, као и развоја планова капиталних 
инвестиција. Напред наведено је предуслов за одговорно коришћење средстава и 
управљање дугом у дужем временском периоду.  

Овај рад је део интердисциплинарног истраживачког пројекта (број 

41010), који финансира Министарство науке Републике Србије. 
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Summary 

The globalisation and deregulation of financial flows and numerous finan-
cial innovations have resulted in the fact that the financing of economic 
growth and development has become a complex area of research. Globally 
speaking, especially in times of economic crisis, the governments of national 
economies cannot independently satisfy the constantly growing demand for 
public goods and services. Therefore, it is necessary to attract external 
sources funding. In this context, it should be noted that loans of commercial 
banks and municipal bonds represent the most promising sources of financ-
ing projects of public importance. Since the implementation of investment 
projects depends on the ability of investment units to raise the necessary 
funds, the paper examines alternative sources of funding, both from domes-
tic and international sources of funding, that should ensure the efficient im-
plementation of investment and development goals. In order to identify op-
portunities for the successful realisation of capital expenditures, the paper 
points to the possible solutions to financing projects of public importance in 
the practice of Serbia. 
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