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ИН ДИ КА ТО РИ ЕКО НОМ СКЕ БЕЗ БЕД НО СТИ  
– ОСВРТ НА РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ 1

Сажетак: Оства ри ти без бед но сне ци ље ве и за ко ном утвр ђе ну над ле-
жност др жа ве, не мо гу ће је без аде кват них еко ном ских ре сур са. То зна чи 
да су еко ном ски ре сур си осно ва еко ном ске, а ти ме и на ци о нал не без бед но сти 
зе мље. Пра ће њем и про це њи ва њем еко ном ских ин ди ка то ра по ста је ја сно 
ка кви су ре зул та ти ра да на ци о нал не еко но ми је и шта се од њих оче ку је. 
Осим то га, ти ме се обез бе ђу је и по врат на ин фор ма ци ја о ри зи ци ма и прет-
ња ма на ве ро ват но ћу не по вољ них еко ном ских зби ва ња, од но сно, прет њи 
иза зи ва ња кри за по еко ном ску и по ли тич ку ста бил ност не ке зе мље. Про-
це на кре та ња еко ном ских ин ди ка то ра, слу жи за до но ше ње ква ли та тив них 
од лу ка у обла сти стра те шког пла ни ра ња упо тре бе еко ном ских ре сур са од 
зна ча ја за без бед но сни сек тор. На осно ву ње се утвр ђу ју оп шти и по је ди-
нач ни пла но ви и ци ље ви су бје ка та без бед но сти.

Кључнеречи: без бед ност, на ци о нал на без бед ност, еко ном ска без бед-
ност, еко ном ски ин ди ка то ри, еко но ми ја, ма кро е ко ном ски ре зул та ти.

1. УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Еко ном ски про бле ми у свим обла сти ма при вред ног и дру штве ног жи-
во та у су шти ни, ве за ни су за основ ни про блем људ ске де лат но сти из ра жен 

1 Рад је за сно ван на ис тра жи ва њи ма вр ше ним у окви ру на уч но и стра жи вач ког про јек-
та под на зи вом „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“ ко ји се фи нан си ра из из вор них 
при хо да Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 
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у јед но став ном ста но ви шту „ре сур си су оскуд ни у од но су на људ ске по тре бе“.2 
Људ ске по тре бе по је ди на ца тре ба раз ли ко ва ти од по тре ба гру пе, од но сно 
од по тре ба дру штва и др жа ве. По тре бе по је ди на ца су уске и мо ти ви са не 
по је ди нач ним лич ним ин те ре си ма. По тре бе дру штва и др жа ве су оп ште, 
ко лек тив не, и оне из ра жа ва ју оп шти, за јед нич ки ин те рес за јед ни це. Др жа ва 
и дру штво мо ра ју во ди ти ра чу на да по тре бе по је ди на ца и лич ни ин те ре си, 
не пре у зму до ми на ци ју над оп штим, за јед нич ким ин те ре си ма. Пот чи ња ва-
ње оп штег ин те ре са лич ном не ми нов но до во ди до кри зе при вре де и дру штва, 
а за тим до дис функ ци о нал но сти др жав них ор га на и ин сти ту ци ја. 

Не јед на кост по тре ба, у усло ви ма огра ни че но сти ре сур са на ме ћу пи та-
ње еко но ми је из бо ра. Еко ном ски из бор у усло ви ма огра ни че но сти ре сур са 
зах те ва ра ци о нал ност у ало ка ци ји рас по ло жи вих ре сур са са аспек та еко но-
мске ефи ка сно сти, бу ду ћи да се исти ре сур си мо гу упо тре би ти на ал тер на-
ти вне на чи не. Из аспек та на ци о нал не при вре де, ало ка ци ја еко ном ских ре-
сур са мо гу ћа је при ме ном: 1) тр жи шта и 2) др жав ном ре гу ла ти вом.3 По-
сма тра но кроз исто ри ју људ ског дру штва, ни јед на од њих ни је до би ла при-
мат у чи стом из вор ном об ли ку. Као од го вор на не са вр ше ност тр жи шта у 
са вре ме ним при вре да ма по себ но је ва жна ак тив ност др жа ве, ње них ор га на 
и ко лек ти ви те та. Сво јом ак тив но шћу др жа ва пру жа јав не услу ге ко ји ма за-
до во ља ва јав не по тре бе свих гра ђа на. Јав не по тре бе су све оне по тре бе ко је 
по је ди нац не мо же да за до во љи на ин ди ви ду а лан на чин, по сред ством тр-
жи шта, већ је за њи хо ву ре а ли за ци ју по треб но по сто ја ње др жа ве са свим 
ње ним ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма.4 По ла зе ћи од основ ног обе леж ја, јав не 
по тре бе се мо гу гру пи са ти пре ма:5 функ ци о ни са њу еко ном ског и по ли тич-
ког си сте ма зе мље; ме ђу на род ној без бед но сти; на ци о нал ној без бед но сти; 
со ци јал ној си гур но сти гра ђа на; функ ци о ни са њу дру штве них де лат но сти; 
еко ном ској по ли ти ци и при вред ном раз во ју и ван ред ним по тре ба ма гра ђа на 
и др жа ве.

Из аспек та на ше ана ли зе ефи ка сност др жа ве у упо тре би еко ном ских 
ре сур са за сни ва се на ефи ка сно сти оства ре ња ци ље ва на ци о нал не и ме ђу-
на род не без бед но сти. То прак тич но зна чи, да функ ци о ни са ње др жа ве, од-
но сно ње на ег зи стен ци ја у сфе ри без бед но сти, не мо же би ти оства ре на без 
кла сич них функ ци ја др жа ве. Др жа ва да нас, као и у про шло сти сво ју без-

2 Ре сур си пред ста вља ју ма те ри јал не и не ма те ри јал не из во ре ства ра ња ма те ри јал ног 
бо гат ства и еко ном ског бла го ста ња јед ног дру штва. Мо же мо раз ли ко ва ти: при род не, људ-
ске и ма те ри јал не ре сур се.

По тре бе под ра зу ме ва ју ис ка за не же ље и зах те ве по је дин ца и ко лек ти ви те та за ко ри-
шће њем од ре ђе них еко ном ских до ба ра.

3 Г. Ми ло ше вић, (2016), Осно ви еко но ми је, Но ви Сад, стр. 23.
4 Д. Гња то вић, (1999), Фи нан си је и фи нан сиј ско пра во, Бе о град, стр. 17. 
5 Б. Ра и че вић, М. Ра ди чић, (1996) Јав не фи нан си је, Н. Сад, стр. 206-207.
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бед но сну функ ци ју оства ру је де лат но шћу др жав них ор га на, пре свих вој ске 
и по ли ци је. Вој ска и по ли ци ја су основ не по лу ге за шти те без бед но сти др-
жа ве и ње них гра ђа на. По ред вој ске и по ли ци је не ки за да ци за штит ног ка-
рак те ра по ве ре ни су су ду, ту жи ла штву, без бед но сним аген ци ја ма, ца ри ни 
и дру гим ор га ни ма др жав не упра ве. На ве де ни ор га ни, вр ше ћи по сло ве из 
сво је над ле жно сти, исто вре ме но оства ру ју и за штит ну функ ци ју др жа ве. 

Оства ри ти без бед но сне ци ље ве и за ко ном утвр ђе ну над ле жност др жа-
ве, не мо гу ће је без аде кват них еко ном ских ре сур са. То зна чи да су еко ном-
ски ре сур си осно ва еко ном ске, а ти ме и на ци о нал не без бед но сти зе мље. 
Уло га др жа ве у си сте му без бед но сти зах те ва раз вој и из град њу еко ном ских 
по тен ци ја ла. Не до ста так или огра ни че ност еко ном ских ре сур са ну жно про-
ду ку је пад при вред них ак тив но сти, пад еко ном ске без бед но сти, а ти ме и 
сма ње ње ни воа на ци о нал не без бед но сти. Да нас је мо гу ће оства ри ти еко-
ном ску без бед ност, са мо ако еко ном ски по тен ци ја ли др жа ве ра сту у скла ду 
са мо гућ но сти ма оног и оних ко ји ту без бед ност угро жа ва ју.

2. ПРА ЋЕ ЊЕ И ОЦЕ НА ЕКО НОМ СКИХ ИН ДИ КА ТО РА  
ЕКО НОМ СКЕ БЕЗ БЕД НО СТИ

Си стем на ци о нал не без бед но сти је вр ло сло жен и ор га ни зо ван је пре ко 
хи је рар хиј ске струк ту ре ја сно од ре ђе них под си сте ма и ми кро си сте ма. Под-
си стем, по пра ви лу, оства ру је јед ну функ ци ју, као део оп ште ак тив но сти 
др жа ве, док ми кро си стем по ве зу је ви ше ма њих ак тив но сти и функ ци о ни ше 
на ужем про сто ру.6 У окви ру си сте ма на ци о нал не без бед но сти, еко ном ска 
без бед ност је ње на функ ци ја, ко ја оства ру је ак тив ност за шти те еко ном ског 
си сте ма зе мље, као осно ве на ци о нал не без бед но сти.

Еко ном ска без бед ност као део функ ци је си сте ма на ци о нал не без бед-
но сти пред ста вља за шти ће ност еко ном ског ин те ре са на ци о нал не еко но ми-
је од свих ви до ва, об ли ка и но си ла ца угро жа ва ња, од но сно она пред ста вља 
си стем еко ном ско-без бед но сне за шти те зе мље уз од су тво ста ња би ло ког 
об ли ка угро жа ва ња еко ном ског по тен ци ја ла на ци о нал не еко но ми је.7 Си-
сте мом раз во ја на ци о нал не еко но ми је обез бе ђу ју се усло ви за оства ре ње 
ци ље ва по ли ти ке на ци о на ле без бед но сти и то: раз вој не за ви сног и су ве ре ног 
по ли тич ки и еко ном ски ста бил ног и про спе ри тет ног дру штва, уче шће у 
из град њи по вољ ног без бед но сног окру же ња, укљу чи ва ње у европ ске ин те-
гра ци је и оста ле ре ги о нал не и ме ђу на род не струк ту ре, као и са рад ња са 

6 Љу бо мир Ста јић, Ра до ји ца Ла зић, (2015), Увод у на ци о нал ну без бед ност, ЈП Слу-
жбе ни гла сник, Бе о град, стр. 76.

7 Љ. Ста јић, Г. Ми ло ше вић, (2017), Фи нан сиј ска де лат ност др жа ве као фак тор 
еко ном ске без бед но сти – осврт наРе пу бли ку Ср би ју, Срп ска по ли тич ка ми сао, стр. 177-178.
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дру гим де мо крат ским дру штви ма.8 Оства ре њем ци ље ва на ци о нал не без-
бед но сти, на ци о нал на еко но ми ја ства ра ам би јент оства ре ња и еко ном ске 
без бед но сти као ин те гра тив ног де ла на ци о нал не без бед но сти.9 

Еко ном ска без беднoст је део на ци о нал не и еле мент лич не без бед но сти 
ко ју чи не ста ње еко ном ске ста бил но сти у сми слу мо гућ но сти нор мал ног 
раз ви ја ња чо ве ка и функ ци о ни са ња еко ном ског си сте ма и еко ном ских од-
но са јед не зе мље, са из ра же ним еле мен ти ма за шти ће но сти од опа сно сти 
угро жа ва ња тог си сте ма и на ци о нал не без беднoсти у ши рем сми слу.10 Су-
шти на, сми сао и циљ еко ном ске без беднoсти са сто ји се у упо тре би стра те-
ги је функ ци је др жа ве да обез бе ди но р мал но функ ци о ни са ње еко ном ског 
си сте ма, да као део на ци о нал ног си сте ма без бед но сти ство ри еко ном ске 
усло ве бес кон фликт ног ста ња, да от кло ни мо гу ће угро жа ва ње без бед но сти 
у ра зним ви до ви ма, а по ја ве еко ном ске не си гу р но сти све де на то ле рант ну 
ме ру. Под ра зу ме ва ста ње ста бил но сти при вред ног си сте ма и ње го ве не за-
ви сно сти, от кла ња њем спољ них и уну тра шњих фак то ра угро жа ва ња, за-
шти ту на ци о нал не еко но ми је, мо не та р не, тех нич ко-тех но ло шке и тр жи шне 
спо соб но сти, да за до во љи спо соб ност еко но ми је и еко ном ског си сте ма, очу-
ва и уна пре ђу је при вре ду и фи нан сиј ску ста бил ност др жа ве, као и ме ре 
др жав них ор га на за ре ша ва ње про бле ма из ла ска из зо не еко ном ских опа-
сно сти и пре ва зи ла же ње по сто је ћег (не по жељ ног) ста ња.11 

Да би еко ном ска без бед ност би ла оствар љи ва, нео п ход но је оства ри ти 
же ље не ци ље ве у окви ри ма на ци о нал не еко но ми је. Ре зул та ти еко ном ске 
ак тив но сти зе мље под ло жни су ци клич ним осци ла ци ја ма. Та ци клич ност 
при вре де зах те ва стал но пра ће ње, ана ли зу и при ла го ђа ва ње еко ном ских 
кре та ња же ље ном ци љу. Пра ће њем и ана ли зом еко ном ских кре та ња уо ча-
ва мо тренд кре та ња од ре ђе них еко ном ских по ка за те ља ко ји су од зна ча ја не 
са мо за на ци о нал ну еко но ми ју, већ и за на ци о нал ну без бед ност. Еко ном ска 
про це на и ана ли за об у хва та: иден ти фи ка ци ју при вред них и фи нан сиј ских 
прет њи, пре вен ци ју ри зи ка и ме ре убла жа ва ња по тен ци јал них и ствар них 
штет них по сле ди ца, до ступ ност из во ри ма енер ги је, си ро ви на, фи нан сиј ских 
сред ста ва и тр жи шта за одр жа ва ње еко ном ске мо ћи др жа ве и со ци јал не 
без бед но сти чо ве ка.12 Ра ци о нал ност од лу чи ва ња и оп ти мал ност еко ном ског 

8 Ви ди оп шир ни је: Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је „Слу жбе-
ни гла сник РС“број 88 од 28. ок то бра 2009. 

9 Еле мен ти по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је су: спољ на по ли-
ти ка, еко ном ска по ли ти ка, по ли ти ка од бра не, по ли ти ка уну тра шње без бед но сти, по ли ти ка 
за шти те људ ских и ма њин ских пра ва, со ци јал на по ли ти ка и по ли ти ке у дру гим обла сти ма 
дру штве ног жи во та. 

10 М. Бо шко вић, (2017), Лек си кон без бед но сти, ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град-Но ви 
Сад, стр. 195.

11 М. Бо шко вић, (2017), на ве де но де ло, стр. 195-196.
12 М. Бо шко вић, (2017), на ве де но де ло, стр. 195.
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из бо ра у усло ви ма огра ни че них ре сур са13 у све ри на ци о нал не без бед но сти 
зах те ва и кон ти ну и тет оце не кре та ња еко ном ских ин ди ка то ра. 

Оце њи ва ње ин ди ка то ра еко ном ске без бед но сти је про цес ор га ни зо ва ног 
и кон ти ну и ра ног пра ће ња, вред но ва ња, усме ра ва ња и при ла го ђа ва ња еко-
ном ских ре зул та та на ци о нал не еко но ми је. Реч је о не пре кид ном и тра ја ном 
про це су вред но ва ња по ка за те ља еко ном ске упе шно сти на ци о нал не еко но-
ми је, као усло ви ма за оства ре ње ци ље ва еко ном ске, а ти ме и на ци о нал не 
без бед но сти. Кон ти ну и ра ним пра ће њем, вред но ва њем и усме ра ва њем ре-
зул та та на ци о нал не еко но ми је оства ру ју се три ве о ма ва жна ци ља, и то: а) 
по ве ћа ва се ефи ка сност у са гле да ва њу еко ном ских ри зи ка без бед но сти; б) 
ства ра ју се усло ви за про јек то ва ње ефик сног пла на раз во ја еко ном ског по-
тен ци ја ла; и в) ства ра ју се усло ви за ре ал но са гле да ва ње еко ном ског по тен-
ци ја ла и по тре ба на ци о нал не без бед но сти.

Пра ће њем и про це њи ва њем еко ном ских ин ди ка то ра по ста је ја сно ка кви 
су ре зул та ти ра да на ци о нал не еко но ми је и шта се од њих оче ку је. Осим то-
га, ти ме се обез бе ђу је и по врат на ин фор ма ци ја о ри зи ци ма и прет ња ма (еко-
ном ским и без бед но сним). Еко ном ски ри зи ци ука зу ју на ве ро ват но ћу не по-
вољ них еко ном ских зби ва ња и је дан су од об ли ка си стем ских ри зи ка у обла-
сти на ци о нал не без бед но сти.14 Они из ра жа ва ју ви сок сте пен опа сно сти, 
од но сно, прет њу иза зи ва ња кри за по еко ном ску и по ли тич ку ста бил ност 
не ке зе мље. Та ква ин фор ма ци ја има по се бан зна чај, јер се на осно ву ње до-
но се мно ге од лу ке, на ро чи то у обла сти упра вља ња си сте мом на ци о нал не 
без бед но сти.

Основ ни циљ пра ће ња и про це њи ва ња еко ном ских ин ди ка то ра еко ном-
ске без бед но сти, је сте по ди за ње оп ште ор га ни за ци о не спо соб но сти си сте ма 
без бед но сти и оства ри ва ње стра те гиј ских ци ље ва. Про це на кре та ња еко-
ном ских ин ди ка то ра, слу жи за до но ше ње ква ли тет них од лу ка у обла сти 
стра те шког пла ни ра ња упо тре бе еко ном ских ре сур са од зна ча ја за без бед-
но сни сек тор. На осно ву ње се утвр ђу ју оп шти и по је ди нач ни пла но ви и 
ци ље ви су бје ка та без бед но сти. На осно ву та кве про це не, про јек ту ју се крат-
ко роч не и ду го роч не се лек тив не од лу ка и ме то де ан га жо ва ња еко ном ских 
ре сур са. Осим то га, оно има и ва жну стра те гиј ску ди мен зи ју, јер су стра те-
ги ја и ци ље ви ор га ни за ци је си сте ма без бед но сти пред у сло ви за утвр ђи ва ње 
кри те ри ју ма и стан дар да успе шно сти. 

Про цес пра ће ња, про це њи ва ња и усме ра ва ња еко ном ских ин ди ка то ра 
без бед но сти има број не упо треб не ди мен зи је и да је мно штво ре ле вант них 
ин фор ма ци ја за ква ли тет но од лу чи ва ње у го то во свим аспек ти ма и сег мен-

13 Ђ. По пов, (2014), При лог еко ном ској ана ли зи кли мат ских про ме на, Збор ник ра до ва 
– Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, стр. 9.

14 М. Бо шко вић, (2017), на ве де но де ло, стр. 198.
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ти ма упра вља ња ре сур си ма без бед но сти, због че га се ње го ва ева лу а тив на 
и раз вој на ди мен зи ја не мо гу раз два ја ти. На осно ву ре зул та та кре та ња еко-
ном ских ин ди ка то ра без бед но сти, пред у зи ма ју се ко рек тив не ак тив но сти, 
утвр ђу ју пла но ви за по бољ ша ње ин ди ви ду ал не и ор га ни за ци о не успе шно сти 
и пред у зи ма ју дру ге ме ре и ак тив но сти, зна чај не за оства ри ва ње ци ље ва 
без бед но сти. Пред но сти до бро кон ци пи ра ног си сте ма пра ће ња и оце њи ва ња 
еко ном ских ин ди ка то ра без бед но сти су број не. Из дво ји ће мо сле де ће:

‒ лак ше укљу чи ва ње су бјек та без бед но сти у из вр ше ње по ста вље ног ци ља;
‒ објек тив ни је про це њи ва ње ре ал ног ста ња еко ном ске без бед но сти;
‒ под сти ца ње и усме ра ва ње еко ном ског раз во ја;
‒ ве ће по ве зи ва ње и ме ђу соб ни ути цај еко но ми је и без бед но сног си сте ма;
‒ ја сно уо ча ва ње без бед но сних ри зи ка и еко ном ских пред но сти сма ње ња 

ри зи ка;
‒ ства ра ње пред у сло ва за ре дов но ана ли зи ра ње еко ном ске спо соб но сти 

сма ње ња без бед но сног ри зи ка;
‒ обез бе ђи ва ње са гла сно сти из ме ђу но си ла ца еко ном ске по ли ти ке и но-

си ла ца функ ци ја без бед но сног сек то ра о по тре ба ма еко ном ског раз во ја;
‒ по врат на ин фор ма ци ја о оства ре ној еко ном ској и без бед но сној успе-

шно сти у оства ре ним ре зул та ти ма ра да.

3. БРУ ТО ДО МА ЋИ ПРО ИЗ ВОД

Ср би ја за о ста је у ре форм ским про це си ма, по себ но у кључ ним сег мен-
ти ма: при ва ти за ци ји и ре струк ту ри ра њу ве ли ких пред у зе ћа, по ли ти ци кон-
ку рент но сти и ин сти ту ци о нал ним ре фор ма ма, што се од ра жа ва на кре та ње 
ма кро е ко ном ских ре зул та та. У пе ри о ду од 2002. до 2008. го ди не Ср би ја је 
оства ри ла зна ча јан ку му ла тив ни ре ал ни раст бру то до ма ћег про из во да од 
42,2 од сто уз ре ла тив ну ста бил ност це на, што је зна ча јан ре зул тат еко ном ске 
по ли ти ке оства рен у усло ви ма тран зи ци је и ци клич них кре та ња свет ске 
при вре де. Ма кро е ко ном ски ин ди ка то ри су, на кон ис по ља ва ња ефе ка та кри-
зе, дра стич но по гор ша ни у на ред ним го ди на ма (на ро чи то у 2009. и 2012. 
го ди ни) као по сле ди ца сма ње не до ма ће и ино стра не тра жње, сма ње ног при-
ли ва стра ног ка пи та ла и по ве ћа не не ли квид но сти при вре де. Овај не га тив ни 
тренд на ста вљен је и 2014 го ди не ка да је пад бру то до ма ћег про из во да из-
но сио 1,8 од сто. На кон пе ри о да не га тив них кре та ња ма кро е ко ном ских ин-
ди ка то ра еко но ми ја Ср би ја по ка зу је зна ке ожи вља ва ња и ра ста еко ном ске 
ак тив но сти. У пе ри о ду од 2015. до 2018. го ди не ку му ла тив ни раст бру то 
до ма ћег про из во да из но сио је 5,4 од сто са из ра же ном тен ден ци јом ра ста у 
пр вом квар та лу 2018. го ди не од 3,5 од сто.
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Та бе ла 1: Кре та ње ре ал ног ра ста Бру то-до ма ћег про из во да (БДП) у пе ри о ду од 2002 
до 2018 го ди не15

Го ди на Бру то до ма ћи про из вод, 
те ку ће це не, млрд. ди на ра

% про ме не, пре ма
прет ход ној го ди ни

2002 1.037,9 7,1
2003 1,220.2 4,4
2004 1,451.4 9,0
2005 1,751.4 5,5
2006 2,055.2 4,9
2007 2,355.1 5,9
2008 2,744.9 5,4
2009 2,880.1 -3,1
2010 3,067.2 0,6
2011 3,407.6 1,4
2012 3,584.2 -1,0
2013 3.876,4 2,6
2014 3,908.5 -1,8
2015 4,043.5 0,8
2016 4,261.9 2,8
2017 4.464,6 1,8

2018 про це на MMФ 4.755,7 3,5

4. ТР ЖИ ШТЕ РАД НЕ СНА ГЕ

Тр жи ште ра да Србијe у про те клом пе ри о ду, ка рак те ри са ло је сма ње ње 
укуп ног бро ја за по сле них и раст не за по сле но сти, као и бр жи раст пла та од 
ра ста про дук тив но сти ра да ко ји је сма њи вао тра жњу за рад ном сна гом и на 
тај на чин до дат но ути цао на по ве ћа ње не за по сле но сти. Еко но ми ју Ср би је, 
на по чет ку 21 ве ка, ка рак те ри са ла је ви со ка тзв. скри ве на не за по сле ност и 
ве ли ки ви шко ви за по сле них у дру штве ном и др жав ном сек то ру ко ји су у 
про це су ре струк ту ри ра ња и при ва ти за ци је де лом про дук тив но ан га жо ва ни, 
а де лом от пу ште ни, та ко да је про се чан број за по сле них сма њен, а не за по-
сле них по ве ћан. У пе ри о ду од 2006 до 2008 го ди не уо ча ва се крат ко роч но 
сма ње ње не за по сле ност са 20,9 од сто на 13,6 од сто. Ме ђу тим, еко ном ска 
кри за и не га тив ни трен до ви у срп ској при вре ди ре зул ти ра ли су ра стом не-
за по сле но сти ко ја је 2012 го ди не до сти гла ни во од 23,9 од сто. У пе ри о ду од 
2012 го ди не до да нас еви дент но је до шло до ожи вља ва ња при вред них ак-
тив но сти, под стак ну тих пре све га ме ра ма фи скал не кон со ли да ци је, стра ним 

15 Из вор: РЗС. Ме то до ло ги ја ESA 2010. 2 Про це на РЗС. БДП као су ма че ти ри квар та ла 
(об ра чу на то у МФИН) Про ме не, пре ма прет ход ној го ди ни, %, и Ми ни стар ство фи нан си ја, 
Основ ни ин ди ка то ри ма кро е ко ном ских кре та ња 10.05.2018. го ди не; – стра ни ци сај та ми ни-
стар ства: http://www.mfin.gov.rs/pa ges/ar tic le.ph p?id =13270; при сту пље но 20.05.2018 го ди не).
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ин ве сти ци ја ма и др жав ним суб вен ци ја ма, што је има ло за ре зул тат сма ње-
ње не за по сле но сти, ко ја је на кра ју 2017. го ди не из но си ла 13,5 од сто.

Та бе ла 2: Кретањe на тр жи шту рад не сна ге у Ср би ји у пе ри о ду 2000–201816

Го ди на У ку пан број 
за по сле ни х17

Број ли ца ко ја 
тра же за по сле ње 

Ак тив но не за
по сле на ли ца

Сто па 
не за по сле но сти

2000 2.264.376 / / 12,9
2001 2.257.770 780.541 / 12,2
2002 2.207.903 904.494 / 13,3
2003 2.168.678 944.939 / 14,6
2004 2.166.949 969.888 859.728 18,5
2005 2.171.457 990.669 895.697 20,8
2006 2.115.135 1.011.139 916.257 20,9
2007 2.085.242 850.802 785.099 18,1
2008 2.081.676 794.000 727.621 13,6
2009 1.984.740 812.350 730.372 16,1
2010 1.901.198 802.840 729.520 19,2
2011 1.866.170 833.268 745.187 23.0
2012 1.865.614 870.186 761.486 23.9
2013 1.864.783 888.359 769.546 22.1
2014 1.845.494 867.948 741.906 19,2
2015 1.896.295 857.246 724.096 17,7

201618 1.920.679 828.439 700.947 15,3
201719 1.977.000 / 651.000 13,5
201820 2.017.000 / 619.000 14,8

16 Из вор: 1) Ми ни стар ство фи на си ја – Бил тен јав них фи нан си ја број 152, април 2017 
и Ми ни стар ство фи нан си ја, Основ ни ин ди ка то ри ма кро е ко ном ских кре та ња 10.05.2018. 
го ди не; – стра ни ци сај та ми ни стар ства: http://www.mfin.gov.rs/pa ges/ar tic le.ph p?id =13270; 
при сту пље но 20.05.2018; и 2) Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку (РЗС) – стра ни ци сај та (РЗС) 
при сту пље но 14.01.2018. http://www.stat.gov.rs/Web Si te/Pu blic/Pa ge Vi ew.aspx?pKey=24, .

17 Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку је ко ри го вао по дат ке о бро ју за по сле них, пре ла ском на 
но ви из вор по да та ка (Цен трал ни ре ги стар оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња). По да ци су да ти 
пре ма еви ден ци ји НСЗ. По да так не об у хва та ре ги стро ва не ин ди ви ду ал не по љо при вред ни ке.

18 Го ди шњи про сек за 2016. го ди ну из ра чу нат је као арит ме тич ка сре ди на бро ја за по-
сле них за свих 12 ме се ци. Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку – сај ту при сту пље но 
14.01.2018. го ди не http://www.stat.gov.rs/Web Si te/Pu blic/Pa ge Vi ew.aspx?pKey=26,.

19 По да ци се од но се на по след њи квар тал 2017 го ди не, Ми ни стар ство фи нан си ја, 
Основ ни ин ди ка то ри ма кро е ко ном ских кре та ња 10.05.2018. го ди не; – стра ни ци сај та ми ни-
стар ства: http://www.mfin.gov.rs/pa ges/ar tic le.ph p?id =13270; при сту пље но 20.05.2018.

20 По да ци се од но се на пе ри од ја ну ар-март 2018 го ди не, Ми ни стар ство фи нан си ја, 
Основ ни ин ди ка то ри ма кро е ко ном ских кре та ња 10.05.2018. го ди не; – стра ни ци сај та ми ни-
стар ства: http://www.mfin.gov.rs/pa ges/ar tic le.ph p?id =13270; при сту пље но 20.05.2018., и Основ-
ни ин ди ка то ри ма кро е ко ном ских кре та ња 13.06.2018. го ди не; – стра ни ци сај та ми ни стар ства: 
http://www.mfin.gov.rs/pa ges/ar tic le.ph p?id =13270; при сту пље но 09.07.2018.
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5. СИ ВА ЕКО НО МИ ЈА

Си ва еко но ми ја је не за о би ла зни пра ти лац срп ске при вре де. Пре ма ис-
тра жи ва њи ма,21 у Ср би ји је „по сло ва ње“ на овај на чин у 2010. го ди ни би ло 
на ни воу од 30,1 од сто ре ги стр о ва ног дру штве ног про из во да. То по ка зу је 
сав про блем на ше при вре де јер она чи ни тре ћи ну укуп не еко ном ске ак тив-
но сти. Пад си ве еко но ми је оства рен је то ком 2012. го ди не, ка да је ни во си ве 
еко но ми је ме рен укуп ним дру штве ним про из во дом из но сио је 21,2 од сто, 
што у по ре ђе њу са 2010. го ди ном зна чи сма ње ње за око 9 од сто. Тренд сма-
ње ња си ве еко но ми је на ста вљен је и у на ред ном пе ри о ду, те она у 2017 го-
ди ни из но си 15,4 од сто Бру то-до ма ћег про из во да.

Та бе ла 3: Обим си ве еко но ми је Ср би је (у % од BDП) на осно ву раз ли чи тих ме то да, 
(2010–2017)22

Ме тод про це не Го ди на Си ва еко но ми ја у % BDP
HTC ме тод 2010. 23,6

MI MIC ме тод 2010. 30,1
Ди рек тан ан кет ни ме тод 2012. 21,2
Ди рек тан ан кет ни ме тод 2017. 15,4

Ово су не спор но по зи тив ни ре зул та ти (сма ње ње си ве еко но ми је), оства-
ре ња ци ље ва еко ном ског опо рав ка срп ске при вре де. Ме ђу тим, без да љег 
ја ча ња си стем ских за ко ни то сти по сло ва ња и ели ми ни са ња узр о ка и усло ва 
ко ји по го ду ју си вој зо ни по сло ва ња не мо гу се оства ри ти прет по став ке ма кро-
е ко ном ских ци ље ва ста бил но сти на ше зе мље.

6. МО НЕ ТА Р НА КРЕ ТА ЊА И ИН ФЛА ЦИ ЈА

На кон пе ри о да не га тив ног ути ца ја мо не тар не еко но ми је на кре та ња у 
ре ал ном сек то ру еко но ми је цен трал на мо не тар на ин сти ту ци ја ус пе ла је да 
оства ри ре ла тив ну ста бил ност мо не тар них кре та ња. Кре та ње мо не та р них 
агре га та оди ше ста бил но шћу то ко ва што је пред у слов оства ре ња ста бил но-
сти на свим сек то ри ма еко ном ске ак тив но сти. По диг нут је ни во кре дит ног 
пла сма на ка при вре ди и ста нов ни штву, а де ви зне ре зе ве су у окви ри ма по-
треб ног ни воа. Ин фла ци ја у Ср би ји је на кон ду жег вре мен ског пе ри о да са 
ре ла тив но ви со ког ни воу „све де на“ на оп ти мал но при хва тљив ни во. Са го-

21 Ви ди оп шир ни је: Г. Кр стић, Б. Ра ду ло вић, (2018), Си ва еко но ми ја у Ср би ји 2017 – 
Про це на оби ма, ка рак те ри сти ке уче сни ка и де тер ми нан те, Бе о град.

22 Из вор: Г. Кр стић, Б. Ра ду ло вић, (2018), Си ва еко но ми ја у Ср би ји 2017 – Про це на 
оби ма, ка рак те ри сти ке уче сни ка и де тер ми нан те, Бе о град, стр. 17.
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ди шњег ни воа од 11,7 од сто у 2008. го ди ни, ин фла ци ја је крат ко роч но сма-
ње на на 8,4 од сто 2009 го ди не, од но сно на 6,5 од сто 2010 го ди не. Ме ђу тим, 
већ 2011 го ди не ин фла ци ја је по но во би ла дво ци фре на и из но си ла је 11,0 
од сто. У пе ри о ду од 2012 го ди не до 2018 го ди не уоч љи ва је тен ден ци ја сма-
ње ња ин фла ци је ко ја је за на ше усло ве 2016 го ди не из но си ла „са мо“ 1,2 од сто. 
Овај опа да ју ћи тренд је по кре нут 2012. го ди не нај ви ше за хва љу ју ћи ме ра ма 
сма ње ња лич не по тро шње, ко ја је ре зул тат ме ра Вла де усме ре них на ре гу-
ли са ње ни воа пен зи ја и за ра да у јав ном сек то ру, као и дру гим ме ра ма кон-
со ли да ци је јав них фи нан си ја. 

Та бе ла 4: Мо не та р на кре та ња, де ви зне ре зер ве и кре та ња по тро шач ких це на (2008–
2018)23

Го ди на 

Ди нар ски 
при мар ни 

но вац, мил. 
ди на ра 

Нов ча на 
ма са М3, 

мил. ди на ра 

У куп ни кре ди ти 
при вре ди и ста
нов ни штву, мил. 

ди на ра 

Де ви зне 
ре зер ве 

НБС, мил. 
евра

Сто па 
ин фла

ци је

2008 319,781 992,151 1,090,801 8,162 11.7
2009 254,268 1,205,570 1,267,343 10,602  8,4
2010 188,161 1,360,777 1,599,300 10,002 6,5
2011 227,067 1,500,444 1,715,581 12,058 11,0 
2012 308,756 1,641,804 1,876,553 10,915 7,8
2013 344,459 1,716,882 1,783,712 11,189  7,8
2014 370,690 1,848,191 1,863,322 9,907  2,9
2015 421,668 1,969,508 1,919,625 10,378  1,9
2016 419,184 2,197,052 1,964,729 10,205  1,2
2017 442,952 2,275,502 2,006,480 9,962  3,0
2018

ја ну ар-ма рт 392,708 2,255,146 2,024,460 10,235 1,5

7. ДЕ ВИ ЗНО ТР ЖИ ШТЕ

Де ви зе и ефек тив ни стра ни но вац у Ср би ји мо гу се ку по ва ти и про да-
ва ти са мо на де ви зном тр жи шту, за на ме не ко је су до зво ље не за ко ном. Ку-
по ви на и про да ја де ви за и ефек тив ног стра ног нов ца на де ви зном тр жи шту 
вр ши се не по сред но: из ме ђу ба на ка и ре зи де на та, као и из ме ђу ба на ка и не-
ре зи де на та; из ме ђу ба на ка; из ме ђу ба на ка и На род не бан ке Ср би је; из ме ђу 

23 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја:Основ ни ин ди ка то ри ма кро е ко ном ских кре та ња, 
http://www.mfin.gov.rs/ (стра ни ци при сту пље но на дан 20.05.2018 го ди не и 09.07.2018) мај-јун 
2018. го ди не.
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ре зи де на та ко ји има ју овла шће ње за оба вља ње ме њач ких по сло ва и На род не 
бан ке Ср би је; из ме ђу ба на ка и ре зи де на та ко ји има ју овла шће ње за оба вља-
ње ме њач ких по сло ва; из ме ђу ко ри сни ка сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке Ср-
би је, ко ри сни ка сред ста ва ор га ни за ци ја за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње и 
ко ри сни ка сред ста ва бу џе та ло кал не вла сти, као и дру гих ко ри сни ка јав них 
сред ста ва ко ји су укљу че ни у си стем кон со ли до ва ног ра чу на тре зо ра и На род-
не бан ке Ср би је.24 Ку по ви ну и про да ју ефек тив ног стра ног нов ца на де ви зном 
тр жи шту оба вља бан ка, На род на бан ка Ср би је, као и дру ги ре зи ден ти ко ји 
у скла ду са за ко ном оба вља ју ме њач ке по сло ве. На род на бан ка Ср би је про-
пи су је усло ве и на чин ра да де ви зног тр жи шта. На де ви зном тр жи шту оба вља 
се спот, тер мин ска и своп ку по ви на и про да ја де ви за, као и ку по ви на и про-
да ја де ви за с да ту мом из вр ше ња кра ћим од спот ва лу те.25 Ку рс ди на ра пре-
ма стра ним ва лу та ма на де ви зном тр жи шту фор ми ра се сло бод но, у скла ду 
са по ну дом и тра жњом де ви за.26

Де ви зно тр жи ште је сло же но, зах тев но и под ло жно стал ним осци ла ци-
ја ма кре та ња иза зва ним про ме на ма по ну де и тра жње за де ви за ма. Цен трал-
на мо не тар на ин сти ту ци ја мо ра па жљи во да пра ти ти кре та ња на де ви зном 
тр жи шту и пред у зи ма све нео п ход не ме ре да одр жи ста бил ност кре та ња на 
истом. Пра ће њем и ана ли зом кре та ња де ви зног кур са у пе ри о ду од 2008 до 
2018 го ди не уо ча ва се да је на кон пе ри о да не ста бил но сти и ра ста кур са, ус-
по ста вљен то ком 2017 го ди нем си стем ре ла тив не ста бил но сти. Вред ност 
до ла ра је са 111,29 ди на ра из 2016 го ди не, пао на 96,34 ди на ра за је дан до лар 
у 2018 го ди ни. Вред нсот евра је са 123,12, ди на ра из 2016 го ди не пао на 118,43 
ди на ра за је дан евро у 2018 го ди не. Слич на кре та ња у по сма тра ном пе ри о ду 
су оства ре на и код оста лих вред но со ти ино стра них ва лу та.

Пад ку р са, ко ји је фор ми ран ускла ђи ва њем по ну де и тра жње у ме ђу-
бан кар ској тр го ви ни, по ка зу је да је де ви зно тр жи ште по че ло да се ста би ли-
зу је. Ста би ли за ци ји де ви зног тр жи шта до при не ле су и ин тер вен ци је На род-
не Бан ке Ср би је у прет ход ним пе ри о ди ма ко ја је под ра зу ме ва ла ку по ви ну 
и про да ју ефек тив ног стра ног нов ца. Те ин тер вен ци је усле ди ле су јер је 

24 Ви ди: Члан 38 За ко на о де ви зном по сло ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/2006, 
31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018.

25 Спот ку по ви на и про да ја де ви за, у сми слу ове од лу ке, је сте ку по ви на и про да ја де-
ви за за ди на ре с да ту мом из вр ше ња два рад на да на од да на за кљу че ња ку по про дај ног уго-
во ра, од но сно да на тр го ва ња (спот ва лу та). Тер мин ска ку по ви на и про да ја де ви за, у сми слу 
ове од лу ке, је сте ку по ви на и про да ја де ви за за ди на ре с да ту мом из вр ше ња на од ре ђе ни дан 
по сле спот ва лу те. Своп ку по ви на и про да ја де ви за, у сми слу ове од лу ке, је сте исто вре ме но 
уго ва ра ње ку по ви не де ви за за ди на ре и про да је де ви за за ди на ре с раз ли чи тим да ту ми ма 
из вр ше ња.

26 Де ви зни курс је це на стра не ва лу те из ра же на у до ма ћем нов цу, што прак тич но 
зна чи да де ви зни курс по ка зу је ко ли ко би је ди ни ца до ма ћег нов ца тре ба ло пла ти ти за је ди-
ни цу стра ног нов ца.
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цен трал на бан ка оце ни ла да је ускла ђе ност по ну де и тра жње де ви за од при-
мар не ва жно сти за ста бил ност на ци о нал не еко но ми је. 

Та бе ла 5: Кре та ња вред но сти ва лу та на де ви зном тр жи шту (2008-2018)27

Го ди на Вред ност до ла ра у од но су 
на ди нар, про сек пе ри о да 

Вред ност евра у од но су 
на ди нар, про сек пе ри о да

2008 55.76 81.44
2009 67.47 93.95
2010 77.91 103.04
2011 73.34 101.95
2012 88.12 113.13
2013 85.17 113.14
2014 88.54 117.31
2015 108.85 120.73
2016 111.29 123.12
2017 107.50 121.34
2018

ја ну ар-ма рт 96.34 118.43

8. ПРИ ХО ДИ И РАС ХО ДИ БУ ЏЕ ТА

Др жа ва мо ра да кре и ра до вољ ност при хо да из ко јих мо же да фи нан си-
ра раз ли чи те рас хо де. Не оства ри ва њем при хо да ства ра ју се усло ви за ду же-
но сти и по ве ћа ња јав ног ду га. У пе ри о ду од 2008 до 2016 го ди не у Ср би ји је 
оства рен раст јав них при хо да, али тај раст ни је од го ва рао оби му ра ста јав них 
рас хо да. Рас хо ди су би ли из над ни воа ре ал них мо гућ но сти при хо да. То је 
има ло за ре зул тат и не склад у си сте му јав них фи нан си ја са сна жним од ра-
зом на це ло куп ну ма кро е ко ном ску не ста бил ност на ше на ци о нал не еко но-
ми је. 

То ком 2017 го ди не обим оства ре них при хо да био је из над оби ма оства-
ре них рас хо да, што мо же зна чи ти да су ме ре фи скал не кон со ли да це да ле 
оче ки ва ни ре зул тат. Кре та ње од но са из ме ђу при хо да и рас хо да Бу џе та у 
пр вом квар та лу 2018 го ди не је по зи тив но. Уко ли ко се овај тренд на ста ви, 
ство ри ће се усло ви за да ље ја ча ње и ожи вља ва ње на ци о нал не еко но ми је 
Ср би је.

27 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја:Основ ни ин ди ка то ри ма кро е ко ном ских кре та ња, 
http://www.mfin.gov.rs/ (стра ни ци при сту пље но на дан 20.05.2018 го ди не и 09.07.2018 го ди не) 
мај-јун 2018. го ди не.
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Та бе ла 6: Укуп ни при хо ди и при ма ња бу џе та Ре пу бли ке Ср би је од 2008. до 2018. 
го ди не, пре ма За ко ну о бу џе ту (у млрд. ди на ра)28 

Го ди на А. По ре ски29 
при хо ди

Б. Не по ре ски 
при хо ди В. До на ци је

УКУП НИ 
ПРИ ХО ДИ

А+Б+В
ПРИ МА ЊА30

2008 582,893.0 67,635.0 744.8 651,272.8 40,255.7
2009 574,644.1 75,395.3 5,955.6 655,995.0 271,650.6
2010 616,607.7 88,947.0 6,670.3 712,225.1 337,104
2011 646,597.7 96,222.1 1,941.4 744,761.2 461,589.9
2012 686,828.3 99,288.5 2,388.3 788,505.0 551,555.0
2013 723,389.6 87,338.0 1,353.0 812,080.7 644,118.8
2014 770,958.1 103,668.6 6,456.6 881,083.3 618,828.8
2015 797,169.2 145,204.3 5,464.2 947,837.8 574,553.4
2016 887,981.4 145,376.9 8,562.2 1,041,920.5 451,045.8
2017 969,102.7 143,099.7 6,939.7 1,119,142.1 479,674.8

201831 232,636.3 32,916.1 1,188.6 266,741.0 223,481.0

Та бе ла 7: Укуп ни ра хо ди и из да ци бу џе та Ре пу бли ке Ср би је од 2008. до 2018. го-
ди не, пре ма За ко ну о бу џе ту (у млрд. ди на ра)32 

Го ди на
А

Те ку ћи 
рас хо ди 33

Б
Ка пи тал ни 

рас хо ди

В 
Бу џет ски 
кре ди ти

Г
Ак ти ви ра не 

га ран ци је 

У КУП НИ 
РАС ХО ДИ
А+Б+В+Г

ИЗ ДА ЦИ34

2008 640,967.4 39,124.4 17,062.9 1,616.3 698,771.1 42,725.9
2009 699,040.1 30,597.6 16,814.3 2,188.0 748,640.0 141,972.3
2010 755,545.3 31,591.7 25,336.5 2,674.9 815,148.5 243,487.3
2011 824,060.5 28,585.4 24,649.2 3,272.0 880,567.1 290,677.4

28 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја: Укуп ни при ма ња и из да ци бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је од 2008. до 2018. го ди не, пре ма За ко ну о бу џе ту, http://www.mfin.gov.rs/ (стра ни ци 
при сту пље но на дан 21.05.2018 го ди не) мај 2018. го ди не.

29 По ре ски при хо ди об у хва та ју: По рез на до хо дак гра ђа на, по рез на до бит прав них 
ли ца, по рез на до да ту вред ност, ак ци зе, ца ри не и оста ле по ре ске при хо де.

30 При ма ња об у хва та ју: При хо де од при ва ти за ци је, При ма ња по осно ву от пла те да тих 
кре ди та, До ма ће фи нан си ра ње и Ино стра но фи нан си ра ње.

31 По да ци се од но се на ја ну ар-ма рт 2018 го ди не
32 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја: Укуп ни при ма ња и из да ци бу џе та Ре пу бли ке 

Ср би је од 2008. до 2018. го ди не, пре ма За ко ну о бу џе ту, http://www.mfin.gov.rs/ (стра ни ци 
при сту пље но на дан 21.05.2018 го ди не и 09.07.2018 го ди не) мај-јун 2018. го ди не.

33 Те ку ћи рас хо ди об у хва та ју: Рас хо де за за по сле не, Рас хо де за ку по ви ну ро ба и услу-
га, Рас хо де по осно ву от пла те ка ма та, Суб вен ци је, До та ци је ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, 
Тран сфе ре оста лим ни во и ма вла сти, Тран сфе ре ор га ни за ци ја ма оба ве зног со ци јал ног оси-
гу ра ња, Со ци јал ну за шти ту из бу џе та.

34 Из да ци об у хва та ју: От пла ту глав ни це до ма ћим кре ди то ри ма, От пла ту глав ни це 
стра ним кре ди то ри ма, На бав ку фи нан сиј ске имовине
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2012 930,830.1 34,456.6 32,605.5 3,738.3 1,001,630.5 318,157.8
2013 953,722.9 21,170.3 30,207.9 7,896.8 1,012,997.9 401,235.9
2014 1,012,290.8 31,238.5 54,764.5 29,650.8 1,127,944.7 388,460.1
2015 994,656.8 35,744.1 2,250.4 30,107.3 1,062,758.7 488,645.0
2016 973,970.2 34,095.6 2,685.0 39,116.9 1,049,867.6 498,357.6
2017 954,224.1 84,974.9 17,219.8 28,809.2 1,085,228.0 517,758.2

201835 232,954.6 19,685.7 3,605.4 4,024.6 260,270.3 158,428.4

9. БУ ЏЕТ СКИ СУ ФИ ЦИТ – ДЕ ФИ ЦИТ И ЈАВ НИ ДУГ

Кључ на ма кро е ко ном ска не рав но те жа, а са њом и пра те ћи ри зик, усло-
вље на је ра сту ћим уде ли ма јав не по тро шње и фи скал ног де фи ци та у бру то 
до ма ћем про из во ду на ни воу кон со ли до ва ног би лан са сек то ра др жа ве, као 
и на ни воу уже де фи ни са них би лан са јав не по тро шње. У пе ри о ду од 2010 
до 2017 го ди не еви дент но је при су тан бу џет ски де фи цит ко ји се не га тив но 
од ра жа ва на све то ко ве нео п ход ног фи на си ра ња јав них рас хо да Ср би је. Кон-
стант но при су ство бу џет ског де фи ци та про ду ку је да љи раст јав ног ду га, 
ко ји из но си 58,6 од сто Бру то до ма ћег про из во да.36 Са ста но ви шта ста бил-
но сти и ра ста еко но ми је Ср би је, нео др жив је ни во јав не по тро шње и не при-
хва тљив је тренд ра ста фи скал ног де фи ци та, као и тен ден ци ја ра ста за ду-
же но сти др жа ве и при ват ног сек то ра.

Та бе ла 8: Кре та ње кон со ли до ва ног де фи ци та – су фи ци та Ре пу бли ке Ср би је у БДП37 
(у %) и укуп ног фи скал ног су фи ци та-де фи ци та Бу џе та Ре пу бли ке Ср би је од 2010. 
до 2018. го ди не, пре ма За ко ну о бу џе ту (у млрд. ди на ра)

Година
A.

Кон со ли до
вани јав ни 

при хо ди

Б.
Кон со ли до
вани јав ни 

рас хо ди

АБ
Кон со ли до ва
ни де фи цит/
су фи цит дуг 

Фи скал ни су фи цит
де фи цит у Бу џе ту38 

(у млрд. ди на ра)

2010  41.7 46.3 -4.6  -102,923.4
2011  40.0 44.8 -4.8  -135,806.0
2012  41.1 47.9 -6.8  -213,125.5

35 По да ци се од но се на ја ну ар-ма рт 2018 го ди не.
36 Ста ње јав ног ду га на дан 30.04.2018 го ди не. Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу-

бли ке Ср би је, http://www.mfin.gov.rs/ (стра ни ци при сту пље но на дан 09.07.2018 го ди не).
37 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, http://www.mfin.gov.rs/ (на дан 

09.07.2018 го ди не)
38 Укуп ни фи скал ни су фи цит-де фи цит бу џе та Ре пу бли ке Ср би је од 2010. до 2018. го-

ди не, пре ма За ко ну о бу џе ту (у млрд. ди на ра). Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја: Укуп ни при-
ма ња и из да ци бу џе та Ре пу бли ке Ср би је од 2008. до 2018. го ди не, пре ма За ко ну о бу џе ту, 
http://www.mfin.gov.rs/ (стра ни ци при сту пље но на дан 21.05.2018 го ди не) мај 2018. го ди не.

Др Го ран Б. Ми ло ше вић, Др Љу бо мир С. Ста јић, Ин ди ка то ри еко ном ске... (стр. 511–533)
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2013  39.7 45.1 -5.5  -200,917.3
2014  41.5 48.1 -6.6  -246,861.4
2015  41.9 45.6 -3.7  -114,920.9
2016  43,9 45,2 -1,3  -7,947.1
2017  44,1  43,0  1,1  33,914.1

31. ма р та
2018 6,470.7

Ола ко за ду жи ва ње у ино стран ству до ве ло је зе мљу до пре за ду же но сти 
код ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. Наш укуп ни спољ ни дуг из-
но си око 23,6 ми ли јар ди евра, што пре ва зи ла зи за је дан ду жи вре мен ски 
пе ри од мо гућ ност на ше при вре де да из ми ру је на вре ме де ви зне оба ве зе. Под 
иде ал ним усло ви ма (под усло вом от пи са 50% спољ ног ду га), оста так би и 
да ље био ве ли ки те рет за на шу при вре ду. То је наш ду го роч ни про блем и 
ду го роч ни ге не ра тор не ста бил но сти на ци о нал не еко но ми је. 

Та бе ла 9: Јав ни дуг Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду од 2000. го ди не до 31.3.2018 (у 
млрд. евра)39

Година
A.

Укуп но ди рект не 
оба ве зе

Б.
Укуп но ин ди
рект не оба ве зе

Уку пан јав ни 
дуг А+Б

У че шће јав ног 
ду га у БДП, 

(у %)
2000 14,167.1 0.0 14,167.1 201.2
2001 13,431.7 2.2 13,433.9 97.7
2002 11,382.0 147.2 11,529.3 68.3
2003 10,803.2 220.0 11,023.2 61.7
2004 9,331.4 344.4 9,675.8 52.6
2005 9,619.6 663.1 10,282.7 50.2
2006 8,582.6 769.5 9,352.0 35.9
2007 8,029.1  846.2 8,875.3 29.9
2008 7,852.7 928.7 8,781.4 28.3
2009 8,458.8 1,392.4 9,851. 32.8
2010 10,444.5 1,712.5 12,156.9 41.8
2011 12,679.2 2,109.6 14,788.8 45.4
2012 15,116.7 2,600.4 17,717.0 56.2
2013 17,299.5 2,841.8 20,141.3 59.6
2014 20,216.7 2,544.9 22,761.6 70.4
2015 22,421.4 2,397.2 24,818.6 74.7

39 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја: Јав ни дуг Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду од 2000. 
го ди не до 30.4.2018, http://www.mfin.gov.rs/ (стра ни ци при сту пље но на дан 21.05.2018 го ди-
не и 09.07.2018 го ди не) мај-ју ни 2018. го ди не.
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2016 22,675.9 2,144.3 24,820.2 71.9
2017 21,458.2 1,762.9 23,221.2 61.6

30. април
2018 21,916,8 1,684.5 23,601.3 58.6

10. ПО ТРО ШЊА, ШТЕД ЊА И ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ

Штед ња обич но из ра жа ва из нос од ло же не по тро шње. Од оби ма штед-
ње за ви си и из нос аку му ла ци је сред ста ва ко је мо же мо ко ри сти ти у да том 
тре нут ку за ин ве стри ра ње. По ве ћа њем на ци о нал не штед ње мо же се ство ри 
по тре бан про стор за не ин фла тор но по ве ћа ње ин ве сти ци ја ко је је нео п ход но 
за убр за ва ње при вред ног ра ста у на ци о нал ној еко но ми ји. До дат не ин ве сти-
ци је у са вре ме ну тех но ло ги ју и у људ ски ка пи тал мо гле би по ди ћи сто пу 
ра ста при вре де на ви ши ни во и та ко исто вре ме но оси гу ра ти два ци ља: по-
бољ ша ле жи вот ног стан дар да и сма ње ње оба ве за пре ма ино стра ним по ве-
ри о ци ма (сер ви си ра ње ду га).

Та бе ла 10: Кре та ње по тро шње, ин ве сти ци ја и де ви зне штед ње у Ср би ји (2008–2018)40

Го ди на
При ват на 
по тро шња 

(y %)

При ват не 
ин ве сти

ци је
(y %)

Др жав на 
по тро шња 
и ин ве сти
ци је (y %)

Де ви зна 
штед ња ста
нов ни штва, 
у мил. Евра 

Стра не ди
рект не ин ве
сти ци је, не то, 

у мил. ЕУР 

Стра не 
ди рект не 

ин ве сти ци је, 
не то, % БДП

2008 – – – 4,775 2,485.7 7.4
2009 -0,2 -23,7 -4,4 6,014 2,067.8 6.7
2010 -0,5 -7,9 0,1 7,106 1,133.4 3.8
2011 0,9 7,3 -0,5 7,611 3,319.6 9.9
2012 -2,0 14,3 2,8 8,272 752.8 2.4
2013 -0,6 -7,7 -6,4 8,418 1,298.1 3.8
2014 -1,3 -5,8 0,9 8,525 1,236.3 3.7
2015 0,5 4,3 0,3 8,629 1,803.8 5.4
2016 0,8 2,0 4,9 8,987 1,899.2 5.5
2017 9,373 2,414.7 6.6
2018

30. април 9,566 569.1 6,4

40 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја: Бил тен јав них фи нан си ја, број 152, април 2017; 
Ми ни стар ство фи нан си ја: Основ ни ин ди ка то ри ма кро е ко ном ских кре та ња; http://www.mfin.
gov.rs/ (стра ни ци при сту пље но на дан 23.05.2018 го ди не и 09.07.2018 го ди не) мај-јун 2018. 
го ди не.
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11. МЕ ЂУ НА РОД НА РАЗ МЕ НА

Ср би ја, сво јом ве ли чи ном и про из вод ним по тен ци ја лом, не ути че зна-
чај ни је на ме ђу на род на при вред на кре та ња. Ме ђу тим, кре та ња на свет ском 
тр жи шту зна чај но ути чу на при вред не то ко ве у Ср би ји. Ни во спољ не тр го-
ви не Ср би је у пе ри о ду од 2009 до 2018 го ди не не пре кид но ра сте. Из воз ро бе 
у 2017 го ди ни до сти гао је из нос од 15.049 ми ли јар ди евра, а увоз из нос од 
19.418 ми ли јар ди евра. По сле ди ца та кве ди на ми ке су не же ље ни спољ но тр го-
вин ски ре зул тат. Де фи цит спољ но тр го вин ске раз ме не је по ве ћан та ко да он 
са мо за 2017 го ди ну из но си – 4.369 ми ли јар ди евра. Из аспек та Плат ног би лан-
са, де фи цит те ку ћих тран сак ци ја та ко ђе ра сте и он је у 2017 го ди ни из но сио 
-2,089.6 ми ли јар де евра.

Та бе ла 11: Кре та ње из во за и уво за у Ср би ји (2009-2018) у ми ли. евра41

Го ди не 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018

Ја ну ар
мар т

И звоз ро бе 5,961.3 7,393.4 8,441.4 8,738.8 10,995.8 11,158.6 12,038.7 13,432.1 15,049.8 3,821.0
Ивоз ро бе у ЕУ 3,195.5 4,235.2 4,868.5 5,357.2 6,898.5 7,204.9 7,907.4 8,870.8 9,946.4 2,617.8

 Увоз ро бе 11,327.0 12,423.5 14,250.0 14,711.7 15,468.3 15,490.4 16,086.6 17,067.9 19,418.9 5,064.6
 Увоз ка пи тал-
них про из во да 2,038.6 2,335.9 2,879.6 2,995.8 3,800.3 3,756.9 4,021.2 4,127.6 4,120.1 1,038.4

 Увоз ин тер ме-
ди јар них 

про из во да
3,410.5 4,389.6 4,938.0 5,132.3 5,166.4 5,156.4 5,528.8 5,880.1 6,862.3 1,811.6

Де фи цит 
роб не раз ме не -5,365.7 -5,030.1 -5,808.6 -5,973.9 -4,472.5 -4,331.8 -4,047.9 -3,635.8 -4,369.1 -1,243.6

Де фи цит роб не 
раз ме не, % БДП -17.5 -16.9 -17.4 -18.9 -13.1 -13.0 -12.1 -10.5 -11.9 -14,0

Та бе ла 12: Плат ни би ланс, у мил. ЕУР42

Го ди на Де фи цит те ку ћих 
тран сак ци ја 

Де фи цит те ку ћих тран сак ци ја, 
% БДП

2009 -2,031.8 -6.6
2010 -2,036.7 -6.8
2011 -3,656.0 -10.9

41 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја: Бил тен јав них фи нан си ја, број 152, април 2017. 
го ди не и Ми ни стар ство фи нан си ја: Основ ни ин ди ка то ри ма кро е ко ном ских кре та ња; http://
www.mfin.gov.rs/ (стра ни ци при сту пље но на дан 23.05.2018 го ди не) мај 2018. го ди не.

42 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја: Основ ни ин ди ка то ри ма кро е ко ном ских кре та ња; 
http://www.mfin.gov.rs/ (стра ни ци при сту пље но на дан 23.05.2018 го ди не) мај 2018. го ди не.
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2012 -3,671.4 -11.6
2013 -2,098.3 -6.1
2014 -1,984.7 -6.0
2015 -1,233.8 -3.7
2016 -1,074.9 -3.1
2017 -2,089.6 -5.7
2018

Ја ну ар – март -314.2 –

12. ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈА

Про цес про ме на ко ји је за хва тио све сег мен те на шег дру шта, не за о би-
ла зно је за хва тио и област вла снич ке струк ту ре прав них ли ца. Овај про цес 
при ва ти за ци је пра ћен је че стим из ме на ма за кон ске ре гу ла ти ве и број ним 
не пра вил но сти ма. Као ре зул тат при ва ти за ци је у пе ри о ду од 2002 до 2017 
го ди не при ва ти зо ва но је 2.424 прав на ли ца. У окви ру си сте ма при ва ти за ци је 
об у хва ће но је укуп но 343.512 за по сле них ли ца. То је има ло зна чај не по сле ди-
це не са мо на из ме ну при вред не струк ту ре и од ви ја ње еко ном ске ак тив но сти 
у окви ри ма на ци о нал не еко но ми је, већ и на про блем со ци јал не и по ли тич ке 
ста бил но сти зе мље. Про блем со ци јал ног ми ра по себ но је био из ра жен у 
про це си ма при ва ти за ци је ко ји су пра ће ни от пу шта њем за по сле них.

Та бе ла 13: Ре зул та ти при ва ти за ци је пред у зе ћа43

Го ди на Број про да тих пред у зе ћа Број за по сле них у при ва ти зо ва ним 
пред у зе ћи ма

2002 210 37.284
2003 639 77.490
2004 232 38.128
2005 313 57.105
2006 270 40.370
2007 290 39.962
2008 246 25.438
2009 87 7.504
2010 31 1.838
2011 14 2.238
2012 13 1.710
2013 7 690
2014 6 2.848
2015 54 4.581

43 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја, Бил тен јав них фи нан си ја број 152.
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2016 7 5.010
2017 5 1.316

Укуп но 2.424 343.512

13. СИ РО МА ШТВО

Сте пен си ро ма штва у Ср би ји се зна чај но по ве ћао то ком пе ри о да тран-
зи ци је. Сред ња кла са је не ста ла, број си ро ма шних је по ве ћан, а све ве ћи број 
љу ди жи ви не знат но из над ли ни је си ро ма штва. У про се ку ни зак ни во до хот-
ка и ње го во ујед на ча ва ње са раз ли чи тим со цио-еко ном ским ка те го ри ја ма 
ста нов ни штва ука зу је на ства ра ње си ту а ци је јед на ко сти у си ро ма штву и на 
фак тич ко бри са ње еко ном ских раз ли ка из ме ђу до њих и сред њих дру штве-
них сло је ва. Сред њи слој се гу би, а еко ном ски по ло жај нај ви ших сло је ва 
(из ме ђу 5 и 10 од сто ста нов ни штва) оштро се раз ли ку је од по ло жа ја оста лих 
при пад ни ка дру штва. Та ко у Ср би ји на јед ној стра ни ра сте број оних ко ји 
жи ве на со ци јал ном ми ни му му, (ви ше од 1.000.000 пен зи о не ра са пен зи јом 
ко ја из но си ис под 200 евра ме сеч но), али и ве ли ки број за по сле них у при-
ват ном сек то ру ко ји по еко ном ској фи ло зо фи ји ко ја је на мет ну та од кре а то-
ра тран зи ци је у Ср би ји тре ба да се осе ћа ју по себ но срећ ни ма, ако за свој 
рад, мо жда и без упла ће них до при но са, до би ја ју истих 200 евра ме сеч но.44

Та бе ла 14: Ап со лут но си ро ма штво45 у Ре пу бли ци Ср би ји46 

Го ди на 
Ли ни ја си ро ма штва,

ме сеч но по по тро шач кој
је ди ни ци, РСД47

Сто па 
си ро ма штва48

Број 
си ро ма шних

Укуп но 
ста нов ни ка

2006 6 221 8,8 703 976 7 985 174
2007 6 625 8,3 642 047 7 777 425

44 Ђ. По пов, (2015), Раст стра них ин ве сти ци ја у Ср би ји – За кон и шта још?, Збор ник 
ра до ва – Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду,ст р. 406.

45 Ап со лут но си ро ма штво под ра зу ме ва не мо гућ ност да се за до во ље основ не, ба зич-
не, ми ни мал не по тре бе. Да ли је не ко ли це си ро ма шно или ни је од ре ђу је се по ре ђе њем 
ње го ве по тро шње, од но сно, по тро шње по по тро шач кој је ди ни ци са ап со лут ном ли ни јом 
си ро ма штва. Основ не жи вот не по тре бе де фи ни шу се на осно ву: по тро шач ке кор пе хра не 
ко ја је нео п ход на за за до во ља ва ње ми ни мал них по тре ба за од ре ђе ном ко ли чи ном и струк-
ту ром ка ло ри ја (2288 ка ло ри ја днев но) и оста лих из да та ка.

46 Из вор: Б. Мла де но вић, (2017), Си ро ма штво У Ре пу бли ци Ср би ји 2006 – 2016. го ди не 
– Ре ви ди ра ни и но ви по да ци, Бе о град, стр.7.

47 Ре зул та ти си ро ма штва у Ре пу бли ци Ср би ји за сно ва ни су на ис пи ти ва њу узо ра ка,а 
не це ле по пу ла ци је. У том сми слу при хва ће на је ве ро ват но ћу да се ствар не вред ност си ро-
ма штва у 95% слу ча је ва на ђу у од ре ђе ном ин тер ва лу, те го во ри мо о 95% ин тер ва лу по ве-
ре ња оце не си ро ма штва.

48 Ка ко су сто пе си ро ма штва са ко ји ма рас по ла же мо до би је не на осно ву узор ка, а не 
на осно ву ис пи ти ва ња це ле по пу ла ци је, о њи ма го во ри мо са од ре ђе ном ве ро ват но ћом.
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2008 7 401 6,1 467 311 7 702 918
2009 8 022 6,6 504 470 7 613 208
2010 8 544 7,6 566 408 7 456 107
2011 9 483 6,6 485 407 7 343 047
2012 10 223 6,3 459 615 7 303 771
2013 11 020 7,4 524 908 7 096 115
2014 11 340 7,6 534 044 7 064 646
2015 11 556 7,4 515 663 6 927 866
2016 11 694 7,3 492 306 6 755 343

У по сма тра ном пе ри о ду од 2006 до 2016. го ди не уо ча ва се при су ство си-
ро ма штва. Пре ма по да ци ма за 2016 го ди ну при бли жно по ла ми ли о на ста нов-
ни ка (492.306) не рас по ла же по тро шњом до вољ ном да по кри ју основ не жи вот-
не по тре бе. Пад си ро ма штва се де сио у 2008., 2011. и 2012. го ди ни, док за оста ле 
го ди не не мо же мо би ти си гур ни да ли је до шло до зна чај них про ме на у оби му 
си ро ма штва. На ве де но по твр ђу је и сто па кре та ња си ро ма штва, ко ја је сма ње-
на са 8,8 од сто у 2006 го ди ни на 7,3 од сто у 2016 го ди ни. Ме ђу тим, ако упо-
ре до са кре та њем си ро ма штва, са гле да мо кре та ње ста нов ни шта у по сма тра ном 
пе ри о ду (2006-2016) уоч љив је пад укуп ног бро ја ста нов ни ка. То зна чи да је 
сма ње ње ап со лут ног бро ја си ро ма шних при сут но, али при мар на по сле ди ца 
сма ње ња си ро ма штва је сма ње ње укуп ног бро ја ста нов ни ка Ср би је.

Из аспек та ре ги о нал ног при сту па си ро ма штво је из ра же ни је у ван град-
ским под руч ји ма. Ре ги о ни Ју жне и Ис точ не Ср би је, бе ле же нај ви ше сто пе 
си ро ма штва. Бе о град ски ре ги он има ста бил но нај ни жу сто пу си ро ма штва, 
а као по зи ти ван тренд мо же се уо чи ти при бли жа ва ње ре ги о на Вој во ди не, 
Шу ма ди је и За пад не Ср би је, Бе о град ском ре ги о ну.49

14. НЕ ТО ЗА РА ДЕ И ПЕН ЗИ ЈЕ

Ре ал на при ма ња ста нов ни штва бе ле же ци клич ност кре та ња од 2009. 
го ди не. Ре ал не за ра де у пе ри о ду од 2009. до 2012. го ди не не знат но ра сту, да 
би у пе ри о ду од 2013 до 2016 го ди не по ка за ле тен ден ци ју ре ал ног па да. При-
ма ња пен зи о не ра по ка зу ју ре ал ни тренд опа да ња за пе ри од од 2010 до 2017 
го ди не. По чет ком 2018 го ди не уо ча ва се тен ден ци ја бла гог ра ста за ра да за-
по сле них и при хо да пен зи о не ра. 

Ана ли зи ра ју ћи за ра де и пен зи је са ста но ви шта за до во ља ва ња ег зи стен-
ци јал них по тре ба еви дент но је да су исте ни ске. То има за ре зул тат зна чај не 
про ме не у со цио-еко ном ском по ло жа ју ста нов ни штва. Пад стан дар да, по раст 

49 Б. Мла де но вић, (2017), на ве де но де ло, стр. 8.
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си ро ма штва, из ра же на еко ном ска не си гур ност, не из ве сност и не пер спек-
тив ност, са мо су не ке од ка рак те ри сти ка жи вље ња ко је су ре зул тат ни ских 
за ра да и пен зи ја ста нов ни штва Ср би је. Ни ске за ра де и пен зи је ука зу ју да је 
ста нов ни штво Ср би је си ро ма шно, од но сно да је дан број пен зи о не ра са при-
хо дом ис под про сеч не пен зи је ни је у ста њу да за до во љи ми ни мал не по тре бе 
за хра ном.

Та бе ла 15: Кре та ње ре ал не за ра де и пен зи је у Ср би ји (2009-2018)50

Го ди не 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018

ја ну ар
април

Не то за ра де, у 
ди на ри ма 31,733 34,142 37,976 41,377 43,932 44,530 44,432 46,097 47,893 48.930

Ре ал не сто пе 
ра ста за ра да 0.2 0.7 0.2 1.1 -1.5 -1.5 -2.1 2.5 0.9 3,8

Про сеч на пен зи ја, 
у ди на ри ма 19,788 19,890 21,285 23,024 23,947 24,085 23,196 23,488 23,913 24.979

ре ал не сто пе 
ра ста пен зи ја 3.5 -5.6 -3.6 -2.2 -3.5 -2.3 -5.5 0.1 -1.2 3,3

15. УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Основ ни циљ пра ће ња и про це њи ва ња еко ном ских ин ди ка то ра еко ном-
ске без бед но сти, је сте по ди за ње оп ште ор га ни за ци о не спо соб но сти си сте ма 
без бед но сти и оства ри ва ње стра те гиј ских ци ље ва. На осно ву ре зул та та кре-
та ња еко ном ских ин ди ка то ра без бед но сти, пред у зи ма ју се ко рек тив не ак-
тив но сти, утвр ђу ју пла но ви за по бољ ша ње ин ди ви ду ал не и ор га ни за ци о не 
успе шно сти и пред у зи ма ју дру ге ме ре и ак тив но сти, зна чај не за оства ри ва-
ње ци ље ва без бед но сти. Ана ли зом еко ном ских по ка за те ља ма кро е ко ном ских 
кре та ња у Ср би ји, мо же мо уо чи ти од ре ђе не ри зи ке и прет ње очу ва ња еко-
ном ског и по ли тич ког си сте ма зе мље. У том сми слу Ср би ји су по треб не 
од ре ђе не ре фор ме и под сти цај не ме ре у ци љу от кла ња ња еко ном ских ри зи-
ка. Од ре ђе не еко ном ске ме ре ко је би по ди гле ни во еко ном ске ста бил но сти 
срп ске при вре де, а ти ме и ни во еко ном ске без беднсти Ср би је су: 

‒ по ве ћа ла штед ње и ин ве сти ци ја (до ма ћих и ино стра них); 
‒ по ве ћа ње ефи ка сно сти ин сти ту ци ја; 
‒ сма ње ње јав ног ду га;

50 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја: Бил тен јав них фи нан си ја, број 152, април 2017. 
го ди не и Ми ни стар ство фи нан си ја: Основ ни ин ди ка то ри ма кро е ко ном ских кре та ња; http://
www.mfin.gov.rs/ (стра ни ци при сту пље но на дан 23.05.2018 го ди не) мај 2018. го ди не.



‒ ефи ка сна по ли ти ка за по шља ва ња; 
‒ ускла ђе ност обра зов не по ли ти ке и по ли ти ке за по шља ва ња;
‒ сма ње ње си ро ма штва;
‒ по ве ћа ње тех но ло шке осно ве про из вод ње у ци љу по ди за ња про дук тив-

но сти и кон ку рент но сти; 
‒ обез бе ђе ње до след не ан ти мо но пол ске по ли ти ке; 
‒ ефи ка сна и ускла ђе на фи скал на и мо не тар на по ли ти ка.

Др Го ран Б. Ми ло ше вић, Др Љу бо мир С. Ста јић, Ин ди ка то ри еко ном ске... (стр. 511–533)
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Eco no mic Se cu rity In di ca tors – The En vi ron ment to  
the Re pu blic of Ser bia

Abstract: To ac hi e ve the se cu rity ob jec ti ves and le gally de fi ned com pe ten ce 
of the sta te, it is im pos si ble wit ho ut ade qu a te eco no mic re so ur ces. This me ans 
that eco no mic re so ur ces are the ba sis of the eco no mic and, the re fo re, na ti o nal 
se cu rity of the co un try. By mo ni to ring and eva lu a ting eco no mic in di ca tors it be-
co mes cle ar what the re sults of the work of the na ti o nal eco nomy are and what is 
ex pec ted of them. In ad di tion, it pro vi des fe ed back on the risks and thre ats to the 
li ke li hood of adver se eco no mic events, that is, thre ats to trig ger cri ses in the eco-
no mic and po li ti cal sta bi lity of a co un try. Eva lu a tion of the mo ve ment of eco no mic 
in di ca tors, ser ves for ma king qu a lity de ci si ons in the fi eld of stra te gic plan ning 
of the use of eco no mic re so ur ces of im por tan ce for the se cu rity sec tor. It esta blis hes 
the ge ne ral and in di vi dual plans and ob jec ti ves of the se cu rity en ti ti es.

Keywords: se cu rity, na ti o nal se cu rity, eco no mic se cu rity, eco no mic in di ca-
tors, eco no mics, mac ro e co no mic re sults.
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