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ЗНА ЧАЈ ВЛА ДА ВИ НЕ ПРА ВА ЗА УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ  
ПО СЛОВ НОГ АМ БИ ЈЕН ТА У СР БИ ЈИ1

Сажетак:У гло бал ној еко но ми ји, где се зе мље ме ђу соб но так ми че у 
при вла че њу стра них ин ве сти ци ја, ве о ма је ва жно из гра ди ти ин сти ту цио-
нал ни оквир ко ји ће обез бе ди ти под сти цај ни ам би јент за ин ве сти ра ње. Ја ча ње 
вла да ви не пра ва до при но си по вољ ни јем по слов ном ам би јен ту јер ства ра 
кли му ста бил но сти и пред ви дљи во сти, где се по слов ни ри зи ци мо гу ра цио-
нал но про це ни ти. Ср би ја је на пре до ва ла у сфе ри вла да ви не пра ва, али се ста ње 
у овој обла сти не мо же озна чи ти као за до во ља ва ју ће. Уна пре ђе ње вла да-
ви не пра ва до при не ло би по бољ ша њу по слов ног ам би јен та, чи ме би се обез-
бе ди ла ком па ра тив на пред ност до ма ће при вре де на свет ском тр жи шту и 
ком пен зи ра ла дру га огра ни че ња у сфе ри при вла че ња ин ве сти ци ја. Има ју ћи 
у ви ду зна чај вла да ви не пра ва за по бољ ша ње по слов ног ам би јен та, циљ ра да 
је ана ли за оства ре них ра зул та та у обла сти уна пре ђе ња вла да ви не пра ва у 
Ср би ји и иден ти фи ко ва ње кључ них сла бо сти у овој сфе ри. Ана ли за вла да-
ви не пра ва за сни ва се на по да ци ма Свет ског про јек та прав де о ква ли те ту 
вла да ви не пра ва по зе мља ма, као и дру гим ин ди ка то ри ма ко ји оце њу ју ла ко-
ћу по сло ва ња, сте пен кон ку рент но сти, ква ли тет упра вља ња и сте пен 
еко ном ских сло бо да и сте пен раз ви је но сти де мо кра ти је, чи ји при мар ни циљ 
ни је кван ти фи ко ва ње вла да ви не пра ва, али ко ји у се би са др же, из ме ђу оста лог, 
и не ке по ка за те ље вла да ви не пра ва. Ре зул та ти ана ли зе тре ба да ука жу на 
оства ре не ре зул та те у обла сти вла да ви не пра ва у Ср би ји, као осно ве за 
иден ти фи ко ва ње кључ них сла бо сти у овој сфе ри и обла сти у ко ји ма би про-
ду бљи ва ње ре фор ми до при не ло уна пре ђе њу по слов ног ам би јен та. 

Кључнеречи: вла да ви на пра ва, ин сти ту ци је, по слов ни ам би јент, ин ве-
сти ци је, Ср би ја. 

1 Rad je re zul tat is tra ži va nja na pro jek tu br. 179013, Odr ži vost iden ti te ta Sr ba i na ci o nal nih 
ma nji na u po gra nič nim opštinama is toč ne i ju go i stoč ne Sr bi je, ko ji fi nan si ra Mi ni star stvo pro sve te, 
na u ke i tehnološkog raz vo ja Re pu bli ke Sr bi je.
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1. УВОД

Срж вла да ви не пра ва ле жи у по што ва њу и за шти ти основ них људ ских 
пра ва и сло бо да2. Ефи ка сна за шти та ових пра ва под ра зу ме ва не за ви сно суд ство, 
ко је вр ши над зор над за ко но дав ном и из вр шном вла шћу. Огра ни че ња за ко но-
дав не и из вр шне вла сти спре ча ва ју да по је дин ци и гру пе бу ду угње та ва ни од 
стра не ве ћи не. Вла да ви на пра ва пред ста вља хо ри зон тал ну по тку ин сти ту-
ци о нал ног ми ни му ма де мо крат ских из бо ра и де мо крат ске пар ти ци па ци је.

Вла да ви на пра ва се у пра ву и фи ло зо фи ји по сма тра пре вас ход но са 
аспек та за шти те сло бо да по је ди на ца3. Вла да ви на пра ва је ва жна не са мо с 
аспек та за шти те основ них по ли тич ких и гра ђан ских пра ва и сло бо да, већ 
је и је дан од кључ них сту бо ва еко ном ског на прет ка. У еко ном ској на у ци 
одав но је пре по знат зна чај вла да ви не пра ва. Вла да ви на пра ва апо стро фи ра 
се као ва жна де тер ми нан та еко ном ског ра ста4. Ро берт Ба роу (Ro bert Bar ro) 
ис ти че да нај про спе ри тет ни ји ре ги о ни има ју раз ви је ну де мо кра ти ју и да је 
уна пре ђе ње вла да ви не пра ва кључ но за ин ве сти ци је и раст5. Ње го во ем пи-
риј ско ис тра жи ва ње по ка за ло је да је вла да ви на пра ва ва жан пре дик тор 
еко ном ског ра ста6. Из ме ђу оста лог, вла да ви на пра ва обез бе ђу је пред ви дљи-
вост; под сти че пред у зет ни штво и раз вој ма лих пред у зе ћа; ус по ста вља ње 
ја сних и објек тив них пра ви ла за осни ва ње, по сло ва ње и пре ста нак ра да пред-
у зе ћа; пру жа ста бил ност и за шти ту сво јин ских пра ва; под сти че ве ћу од го вор-
ност јав них зва нич ни ка; одр жа ва рав но те жу мо ћи из ме ђу из вр шне, за ко но дав-
не, суд ске и ре гу ла тор не гра не вла сти; и обез бе ђу је кон тро лу мо ћи др жа ве 
над гра ђа ни ма. У дру штву у ко јем су су за ко ни ја сни, по зна ти и при мје њу-
ју се под јед на ко на све, сви чла но ви дру штва оства ру ју ко ри сти. До ступ ност 
прав де и јед на кост пред за ко ном ја ча по ве ре ње у за кон ски и ре гу ла тор ни 
си стем, ства ра ју ћи под сти цај но окру же ње за раз вој пред у зет ни штва. 

У гло бал ној еко но ми ји, зе мље се ме ђу соб но так ми че у при вла че њу 
стра них ин ве сти ци ја. У зе мља ма по пут Ср би је, са ма лим уну тра шњим тр жи-
штем, а са мим тим и по тен ци јал но ма њим мо гућ но сти ма за ин ве сти ра ње и 
ма њим при но си ма, уна пре ђе ње вла да ви не пра ва сма њу је ри зик за по тен ци-
јал не ин ве сти то ре и до при но си по бољ ша њу по слов ног ам би јен та, чи ме се 
обез бе ђу је ком па ра тив на пред ност до ма ће при вре де на свет ском тр жи шту 
и ком пен зи ра ју дру га огра ни че ња у сфе ри при вла че ња ин ве сти ци ја.

2 John Rawls, A The ory of Ju sti ce, Har vard Uni ver sity Press, New York 1999.
3 Fri e drich von Hayek, The Con sti tu tion of Li berty, Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go 1960.
4 Step hen Hag gard, Lydia Ti e de, “The ru le of law and eco no mic growth: Whe re are we?”, 

World De ve lop ment, 5/2010, 673-685.
5 Ro bert Bar ro, “De ter mi nants of de moc racy”, Jo ur nal of Po li ti cal Eco nomy 6/1999, 166-174.
6 Ro bert Bar ro, “De ter mi nants of eco no mic growth: A cross-co un try em pi ri cal study” Na-

ti o nal Bu re au of Eco no mic Re se arch, Wor king Pa per 5698, 1996, 70.
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Циљ ра да је ана ли за оства ре них ра зул та та у обла сти уна пре ђе ња вла-
да ви не пра ва у Ср би ји, као ва жне де тер ми нан те ква ли те та по слов ног ам би-
јен та. Ана ли за вла да ви не пра ва за сни ва се на по да ци ма Свет ског про јек та 
прав де о ква ли те ту вла да ви не пра ва по зе мља ма, као и дру гим ин ди ка то-
ри ма ко ји оце њу ју – ла ко ћу по сло ва ња, сте пен кон ку рент но сти, ква ли тет 
упра вља ња и сте пен еко ном ских сло бо да и сте пен раз ви је но сти де мо кра ти-
је, а ко ји у се би са др же, из ме ђу оста лог, и не ке по ка за те ље вла да ви не пра ва. 
Ре зул та ти ана ли зе тре ба да ука жу на оства ре не ре зул та те у обла сти вла да ви-
не пра ва у Ср би ји, што пред ста вља осно ву за иден ти фи ко ва ње кључ них сла-
бо сти у овој сфе ри и обла сти у ко ји ма је нео п ход но про ду бљи ва ње ре фор ми 
у ци љу уна пре ђе ња по слов ног ам би јен та. 

2. ЕКО НОМ СКИ ЗНА ЧАЈ ВЛА ДА ВИ НЕ ПРА ВА

Одр жи ви еко ном ски раст зах те ва низ усло ва, ко ји ни су увек стро го 
еко ном ског или фи нан сиј ског ка рак те ра. Но ви ја ли те ра ту ра о еко ном ском 
раз во ју на гла сак ста вља на ин сти ту ци је, по себ но на очу ва ње ква ли те та ин-
сти ту ци ја кроз ус по ста вља ње и одр жа ва ње од го ва ра ју ћег и функ ци о нал ног 
прав ног окви ра. До ми нан тан пра вац у те о риј ским ис тра жи ва њи ма у еко но-
ми ји фо ку си ран је на сво јин ска пра ва и уго во ре, као и ин сти ту ци о нал ни оквир 
нео п хо дан за њи хо во спро во ђе ње, по пут кон тро ле вла сти и не за ви сно сти 
пра во су ђа. У но ви је вре ме, кон тро ла ко руп ци је та ко ђе до би ја на зна ча ју.

У том кон тек сту, зна чај вла да ви не пра ва за еко ном ски раз вој ак ту ел на 
је те ма те о риј ских и ем пи риј ских ис тра жи ва ња. Вла да ви на пра ва, из ме ђу 
оста лог, ути че на при вред ни раст, ме ђу на род ну раз ме ну, стра не ди рект не 
ин ве сти ци је и по ве ре ње из ме ђу по је ди на ца у дру штву (што пред ста вља ва-
жну ком по нен ту дру штве ног ка пи та ла). Вла да ви на пра ва пред ста вља та кав 
си стем у ко јем су за ко ни по зна ти, ја сни, до ступ ни сви ма и при ме њу ју се јед-
на ко на све; су ди је не при стра сне и не за ви сне од би ло ка квог ути ца ја; кључ-
не ин сти ту ци је прав ног си сте ма, укљу чу ју ћи су до ве, ре гу ла тор не аген ци је, 
ту жи о це и по ли ци ју, пра вич не су, ком пе тент не и ефи ка сне; вла да и ње ни 
зва нич ни ци по шту ју за ко не; за ко ни се до но се по тран спа рент ним, ста бил-
ним, ја сним и оп штим пра ви ли ма и про це ду ра ма; а са ми за ко ни су по зна ти, 
ја сни, ре ла тив но ста бил ни7. Вла да ви на пра ва пру жа осно ву за ре а ли зо ва ње 
еко ном ских ак тив но сти кроз за шти ту сво јин ских пра ва и уго во ра, ко ји су 
кључ ни гра див ни еле мен ти тр жи шне при вре де. Пре ци зно де фи ни са на и 
за шти ће на сво јин ска пра ва ства ра ју по во љан ам би јент за ин ве сти ра ње и раст 

7 Ru le of Law, Eco no mic Growth and Pro spe rity, Ame ri cas So ci ety and Co un cil of the Ame ri cas 
Wor king Gro up, 2007.



про дук тив но сти, а за шти та пра ва ин те лек ту ал не сво ји не под сти цај но де лу-
је на ис тра жи ва ње и раз вој. До бро по ста вљен оквир за спро во ђе ње уго во ра 
оси гу ра ва пред у зет ни ци ма да ће уго вор не стра не ис пу ни ти сво је оба ве зе. 
Еко ном ски ак те ри мо ра ју се осе ћа ти за шти ће ним од по тен ци јал них зло у по-
тре ба но си ла ца вла сти и оста лих ак те ра, пре не го што уло же сво је вре ме и 
ка пи тал.

Ре фор ме у раз ви је ним тр жи шним при вре да ма то ком 1980-их и 1990-их, 
за сно ва не на тзв. Ва шинг тон ском кон сен зу су, би ле су усме ре не на ко ри го-
ва ње фи скал не не рав но те же, ства ра ње нео п ход них усло ва за по кре та ње 
еко ном ског ра ста и кон тро лу ин фла ци је, при че му је пи та ње ин сти ту ци о нал-
них окви ра одр жи вог ра ста углав ном би ло у дру гом пла ну. У дру гу ге не ра-
ци ју ре фо ми укљу че но је и ја ча ње ин сти ту ци о нал ног окви ра, при че му се 
вла да ви на пра ва сма тра ве о ма ва жном за кон со ли да ци ју ефи ка сне тр жи шне 
еко но ми је8. 

У зе мља ма у тран зи ци ји вр ло бр зо је по ста ло ја сно да је све о бу хват не 
по ли тич ке и еко ном ске ре фор ме те шко им пле мен ти ра ти и одр жа ти у дру-
штву са не а де кват ним или за ста ре лим прав ним си сте мом, ли ше ним функ-
ци о нал них ин сти ту ци ја ко је би омо гу ћи ле при ме ну ва же ћих пра ви ла и ре ша-
ва ње спо ро ва на ста лих у њи хо вој при ме ни. Хоф (Hoff) и Шти глиц (Sti glitz)9 
по ка за ли су да ја ча ње вла да ви не пра ва у пе ри о ди ма тран зи ци је гу би на 
за ма ху ка да гра ђа ни пер ци пи ра ју фор мал не ин сти ту ци је као не е фи ка сне и 
ра сту оче ки ва ни при но си од зло у по тре бе јав ног вла сни штва. У та квим усло-
ви ма, сла бље ње вла да ви не пра ва је у ин те ре су од ре ђе них ин те ре сних гру па. 
Ре фор ме у зе мља ма у тран зи ци ји, чи ји је циљ раз вој прав ног окви ра под сти-
цај ног за по сло ва ње има ју два кључ на еле мен та. Пр ви је пре и спи ти ва ње фор-
мал них пра ви ла, укљу чу ју ћи устав, за ко не, уред бе и сл. Овај сег мент ре фор ми 
тре ба да оси гу ра да са др жај пра ви ла од го ва ра по тре ба ма дру штва и да су 
ре зул тат не ког ви да уче шћа оних на ко је се та пра ви ла од но се. Дру ги је ефи-
ка сно спро во ђе ње фор мал них пра ви ла. У про це су про ши ре ња Европ ске 
уни је на За пад ни Бал кан, кри те ри јум вла да ви не пра ва по стао је је дан од глав-
них при о ри те та10. На по чет ку про це са при дру жи ва ња зе ма ља Цен трал не и 
Ис точ не Евро пе, Европ ска Уни ја је, за не ма ру ју ћи на сле ђе не спе ци фич но сти 
прав них си сте ма пост со ци ја ли стич ких при вре да, ви ше ин си сти ра ла на ис-

8 Ibid.
9 Vi de ti: Kar la Hoff, Jo seph Sti glitz, “Af ter the Big Bang: Ob stac les to the Emer gen ce of the 

Ru le of Law in Post-Com mu nist So ci e ti es”, Ame ri can Eco no mic Re vi ew 3/2004, 753-763. Kar la Hoff, 
Jo seph Sti glitz, “The Cre a tion of the Ru le of Law and the Le gi ti macy of Pro perty Rights: The 
Po li ti cal and Eco no mic Con se qu en ces of a Cor rupt Pri va ti za tion”, 2005, NBER Wor king Pa pers 
No. 11772.

10 Arol da El ba sa ni, Se na da Še lo Ša bić, “Ru le of law, cor rup tion and de moc ra tic ac co un ta-
bi lity in the co ur se of EU en lar ge ment”, Jo ur nal of Eu ro pean Pu blic Po licy 9/2018, 1317-1335.
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пу ња ва њу фор мал них прав них кри те ри ју ма од стра не за ма ља кан ди да та11. 
По ка за ло се, ме ђу тим, да су с аспек та ја ча ња вла да ви не пра ва, по ред фор мал-
них, ва жна и не фор мал на пра ви ла. Ова тен зи ја из ме ђу фор мал них и не фор-
мал них пра ви ла оста ла је ва жна ка рак те ри сти ка раз во ја у обла сти вла да ви не 
пра ва у зе мља ма у тран зи ци ји. Има ју ћи у ви ду ло ше ста ње у сфе ри вла да ви-
не пра ва, ЕУ је вре ме ном про ши ри ла стан дард не Ко пен ха шке кри те ри ју ме 
стра те ги јом про мо ци је вла да ви не пра ва, ко ја на гла ша ва им пле мен та ци ју и 
ире вер зи бил ност ре фор ми12.

3. ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА И ПО СЛОВ НО ОКРУ ЖЕ ЊЕ

Те о риј ске и ем пи риј ске сту ди је ука зу ју на то да ја ча ње вла да ви не пра-
ва до при но си по вољ ни јем ам би јен ту за ин ве сти ра ње у ме ри у ко јој ства ра 
кли му ста бил но сти и пред ви дљи во сти, где се по слов ни ри зи ци мо гу ра ци-
о нал но про це ни ти, сво јин ска пра ва за шти ће на а уго вор не оба ве зе по шту ју13. 
У та квим усло ви ма, ни жи су тран сак ци о ни тро шко ви и олак шан при ступ 
ка пи та лу. Ри џо бон (Ri go bon) i Ро у дрик (Ro drik)14 утвр ди ли су да вла да ви на 
пра ва по зи тив но ути че на еко ном ски раз вој, при че му је еко ном ска отво ре-
ност зе мље по зи тив но ко ре ли са на са ква ли те том функ ци о ни са ња прав них 
ин сти ту ци ја. Ре фор ма прав ног си сте ма мо же знат но да оја ча по др шку раз-
ли чи тих дру штве них гру па да љој де ре гу ла ци ји при вре де15. Ква ли тет фор-
мал них ин сти ту ци ја зна чај но ути це на спо соб ност зе мље да при ву че стра не 
ди рект не ин ве сти ци је16. Но хал-Меј хер (No gal-Me ger)17 ис тра жи ва ла је ути цај 
вла да ви не пра ва на БДП, пре ко ути ца ја на еко ном ске сло бо де и ква ли тет по-
слов ног окру же ња. Ре зул та ти ис тра жи ва ња, ко је је об у хва ти ло зе мље Евро пе, 

11 Mar tin Men del ski, “The EU’s Ru le of Law Pro mo tion in Cen tral and Ea stern Eu ro pe: Whe re 
and Why Do es It Fail, and What Can Be Do ne Abo ut It?” Bing ham Cen tre for the Ru le of Law, 
Glo bal Ru le of Law Ex chan ge Pa pers, Fe bru ary 2016. 

12 Eu ro pean Com mis sion “En lar ge ment stra tegy and main chal len ges 2006–2007”, COM 
(2006) 649, Brus sels, 7. No vem ber, 2006.

13 Ru le of Law, Eco no mic Growth and Pro spe rity, Ame ri cas So ci ety and Co un cil of the 
Ame ri cas Wor king Gro up, 2007.

14 Ro ber to Ri go bon, Da ni Ro drik, “Ru le of law, de moc racy, open ness, and in co me”, The 
Eco no mics of Tran si tion 3/(2005), 533-564.

15 Fran ce sco Ca sel li, Ni co la Gen na i o li, “Eco no mics and Po li tics of Al ter na ti ve In sti tu ti o nal 
Re forms”, The Qu ar terly Jo ur nal of Eco no mics 3/2008, 1197-1250.

16 La u ra Al fa ro, Seb nem Ka le mli-Oz can, Vadym Vo lo sovych , “Ca pi tal Flows in a Glo ba li zed 
World: The Ro le of Po li ci es and In sti tu ti ons”, Ca pi tal Con trols and Ca pi tal Flows in Emer ging Eco-
no mi es: Po li ci es, Prac ti ces and Con se qu en ces (ed S. Ed wards), Uni ver sity Chi ca go Press, Chi ca go 
2007.

17 Pa u li na No gal-Me ger, “The Qu a lity of Bu si ness Le gal En vi ron ment and Its Re la tion with 
Bu si ness Fre e dom”, In ter na ti o nal Jo ur nal of Con tem po rary Ma na ge ment 2/2018, 111–136.
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Се вер не Аме ри ке и Ази је, ука за ли су на то да је тај ути цај зна ча јан. У зе мља-
ма са ве ћим сте пе ном вла да ви не пра ва, ве ћи су и сте пен еко ном ских сло бо да 
и ни во еко ном ске раз ви је но сти. Ве за из ме ђу вла да ви не и еко ном ског ра ста 
по ти че од под сти ца ја ко је вла да ви на пра ва обез бе ђу је на ми кро ни воу, ис-
ти че Ци виц ки (Zywic ki)18. Огра ни ча ва ју ћи ар би трар не ак тив но сти вла сти, 
вла да ви на пра ва ства ра ин сти ту ци о нал ни оквир по го дан за ин ве сти ци је и 
пред у зет ни штво.

Иа ко су мно ги аспек ти вла да ви не пра ва ва жни у кон тек сту под сти ца ња 
еко ном ског ра ста, од ре ђе на под руч ја – спро во ђе ње прав де, ре гу ла тор ни 
оквир за по сло ва ње и ин ве сти ци је (као и упо тре ба ал тер на тив них ме то да ре-
ша ва ња спо ро ва), по што ва ње уго во ра и за шти та сво јин ских пра ва и пра ва 
ин те лек ту ал не сво ји не, по ја вљу ју се као кључ ни иза зо ви за зе мље ко је же ле 
да про мо ви шу и олак ша ју раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа и под стак ну 
до ма ће и стра не ин ве сти ци је. 

Пра ви чан и ефи ка сан си стем спро во ђе ња прав де, укљу чу ју ћи ор га ни-
за ци ју и функ ци о ни са ње пра во суд ног си сте ма зе мље, нео п хо дан је пред у слов 
вла да ви не пра ва. Са др жај за ко на гу би на зна ча ју уко ли ко су ин сти ту ци је, 
ус по ста вље не за ту ма че ње и спро во ђе ње тих за ко на не е фи ка сне, ар би трар не 
или ко рум пи ра не. Не за ви сност и тран спа рент ност у ра ду пра во су ђа под сти-
цај но де лу је на еко ном ски раст кроз сма ње ње пер цеп ци је ри зи ка и ства ра њем 
по вољ ни јег окру же ња за пред у зет ни штво. Из тих раз ло га, ре фор ма пра во су-
ђа и ин сти ту ци ја – укљу чу ју ћи име но ва ње и уна пре ђе ње су ди ја, обра зо ва ње 
и обу ку суд ског осо бља, тран спа рент ност у до но ше њу од лу ка и до ступ ност 
суд ских услу га и слу жбе ни ка – пред у сло ви су из град ње фер, отво ре ног и 
ефи ка сног прав ног си сте ма.

Из град ња ре гу ла тор ног окви ра ко ји ће обез бе ди ти под сти цај ни ам би-
јент за по сло ва ње и ин ве сти ци је ве о ма је ва жна. Обим на ре гу ла ти ва, не ја сни 
про пи си, ком пли ко ва не и спо ре ад ми ни стра тив не про це ду ре, пред ста вља ју 
знат но оп те ре ће ње, на ро чи то за ма ла и сред ња пред у зе ћа и под сти чу их на 
пре ла зак у си ву еко но ми ју. По јед но ста вље ње ре гу ла ти ве и сма ње ње пре-
пре ка по сло ва њу ства ра по во љан ам би јент за ин ве сти ра ње. Ста бил на и ја сна 
ре гу ла тор на ше ма под сти че при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја и при-
вред ни раст.

Вла да ви на пра ва прет по ста вља ја сна и до след на пра ви ла за из вр ше ње 
уго во ра и ре ша ва ње при вред них спо ро ва, укљу чу ју ћи по тра жи ва ња ко ја 
про из ла зе из сте ча ја. По сло ва ње не мо же на пре до ва ти у од су ству прав них 
га ран ци ја да ће уго во ри би ти по што ва ни. Ефи ка сан ме ха ни зам спо ро во ђе ња 
уго во ра, из ме ђу оста лог, олак ша ва при ступ кре ди ти ма и под сти че ин ве сти-

18 Tood Zywic ki, “The ru le of law, fre e dom, and pro spe rity”, Su pre me Co urt Eco no mic Re vi ew 
10/2002, 1-26.
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ци је, што по го ду је раз во ју ма лих и сред њих пред у зе ћа. Нео п ход но је раз ви-
ја ти и ко ри сти ти ал тер на тив не ме то де ре ша ва ња при вред них спо ро ва, као 
што су по сре до ва ње и ар би тра жа, у ци љу ефи ка сни јег спро во ђе ња уго во ра 
јер су че сто, не са мо бр же, не го и лак ше до ступ не у од но су на пар ни це. 

За кон о сте ча ју је под јед на ко ва жан с аспек та пра ви ла ко ја ре гу ли шу 
осни ва ње и пре ста нак ра да пред у зе ћа. Овај за кон тре ба да бу де кон ци пи ран 
и спро во ђен та ко да по јед но ста вљу је цео овај про цес за све укљу че не стра-
не. Ти ме што сма њу је ри зик за бан ке за ин ве сти ра ње у start-up ком па ни је и 
омо гу ћа ва пред у зе ћи ма да се ре струк ту ри ра ју, ефи ка сан сте чај ни си стем 
под сти че пред у зет ни штво. 

Још је дан ва жан аспект вла да ви не пра ва је за шти та пра ва на фи зич ку 
имо ви ну и пра ва ин те лек ту ал не сво ји не. Пра во сво ји не над ства ри ма је јед-
но од основ них људ ских пра ва. Бу ду ћи да имо ви на по је дин ца мо же да се 
ко ри сти као под ло га за до би ја ње кре ди та и ин ве сти ра ње, ја сно де фи ни са на 
и за шти ће на сво јин ска пра ва пред у слов су уче шћа по је дин ца у еко ном ским 
тран сак ци ја ма и ши ре ња кре дит ног тр жи шта.

Спро во ђе ње пра ва ин те лек ту ал не сво ји не је та ко ђе ва жно за раз вој под-
сти цај ног при вред ног ам би јен та. За шти та ин те лек ту ал не сво ји не – од но сно 
па те на та, ли цен ци, за штит них зна ко ва и дру гих пра ва ин те лек ту ал не сво-
ји не – под сти че ино ва то ре та ко што им обез бе ђу је екс клу зив на пра ва на 
од ре ђе но вре ме, од но сно омо гу ћа ва им да на док на де уло же не тро шко ве. 
За шти та ин те лек ту ал не сво ји не ва жна је за ства ра ње и одр жа ва ње мо дер них 
еко но ми ја за сно ва них на зна њу и тех но ло ги ји, што је пред у слов успе ха на 
свет ском тр жи шту.

4. АНА ЛИ ЗА ОСТВА РЕ НИХ РЕ ЗУЛ ТА ТА У ОБЛА СТИ  
ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА У СР БИ ЈИ

Вла да ви ну пра ва те шко је де фи ни са ти и ме ри ти. Ве ћи на сту ди ја је 
огра ни че на на од ре ђе не аспек те вла да ви не пра ва или ана ли зу овог фе но ме-
на из од ре ђе ног угла. С јед не стра не су при сту пи ко ји ста вља ју на гла сак на 
ми ни ма ли стич ку кон цеп ци ју вла да ви не пра ва и фо ку си ра ју се на фор мал на 
пра ви ла и про це ду ре, а с дру ге стра не при сту пи ко ји се фо ку си ра ју на су штин-
ске ка рак те ри сти ке и ис хо де, по пут по сто ја ња фун да мен тал них пра ва и 
сло бо да. Не ке сту ди је при сту па ју ме ре њу вла да ви не пра ва са ста но ви шта 
тра жње – по тре ба гра ђа на, док је дру ги ма ори јен тир прав ни си стем (стра на 
по ну де). Да ље, има мо циљ но ори јен ти са не кон цеп ци је вла да ви не пра ва (при-
мар но усред сре ђе не на оства ре ње од ре ђе них вред но сти по ве за них са вла да-
ви ном пра ва) и ин сти ту ци о нал не кон цеп ци је вла да ви не пра ва (вла да ви на 
пра ва по сто ји уко ли ко по сто ји гру па прав них ин сти ту ци ја). Има ју ћи у ви ду 
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ове раз ли ке, ра зу мљи во је за што је те шко утвр ди ти ком плет ну ли сту ин ди-
ка то ра и кон стру и са ти је дин стве ни ин декс вла да ви не пра ва19. 

4.1.ИндексвладавинеправаСветскогпројектаправде
(WorldJusticeProject–Ruleoflawindex)

При ступ Свет ског про јек та прав де ме ре њу вла да ви не пра ва при па да 
оној гру пи при сту па ко ја на гла ша ва ис хо де и на сто ји да те ис хо де об у хва ти 
је дин стве ним и ко хе рент ним окви ром. Ин декс вла да ви не пра ва Свет ског 
про јек та прав де на сто ји да пру жи осно ву за ме ре ње сте пе на вла да ви не пра-
ва по ла зе ћи од уни вер зал них прин ци па, кроз све о бу хва тан и ви ше ди мен-
зи о на лан скуп по ка за те ља ис хо да, од ко јих сва ки од ра жа ва од ре ђе ни аспект 
овог сло же ног фе но ме на. Скуп ин ди ка то ра у окви ру Ин дек са вла да ви не пра ва 
ре зул тат је на по ра да се по стиг не рав но те жа из ме ђу оно га што се озна ча ва 
фор мал ном или ми ни ма ли стич ком кон цеп ци јом вла да ви не пра ва, ко ја се 
фо ку си ра на фор мал на, про це ду рал на пра ви ла и кон цеп ци је ко ја укљу чу је 
су штин ске ка рак те ри сти ке вла да ви не пра ва, као што је по сто ја ње основ них 
пра ва и сло бо да. Вла да ви на пра ва, у кон цеп ци ји Свет ског про јек та прав де, 
од но си се на си стем за сно ван на пра ви ли ма, где се по шту ју че ти ри уни вер-
зал на прин ци па: вла да и ње ни пред став ни ци де лу ју од го вор но и у скла ду 
са за ко ном; за ко ни су ја сни, по зна ти, ста бил ни и пра вич ни, шти те основ на 
пра ва, укљу чу ју ћи си гур ност љу ди и имо ви не; про це си у окви ру ко јих се за-
ко ни до но се и при ме њу ју су до ступ ни, пра вич ни и ефи ка сни; при ступ прав ди 
обез бе ђу ју ком пе тент не и не за ви сне су ди је, адво ка ти и суд ски слу жбе ни ци, 
ко ји рас по ла жу аде кват ним ре сур си ма и од ра жа ва ју по тре бе за јед ни ца ко-
ји ма слу же. Ови прин ци пи из ве де ни су из ме ђу на род не прак се, ши ро ко при-
хва ће ни у зе мља ма са раз ли чи тим дру штве ним, кул тур ним, еко ном ским и 
по ли тич ким си сте ми ма, а укљу чу ју и су штин ске и фор мал не еле мен те. Ком-
би но ва ње фор мал них и су штин ских еле ме на та вла да ви не пра ва омо гу ћа ва да 
се овај ин декс при ме њу је на раз ли чи те ти по ве дру штве них и по ли тич ких 
си сте ма. По да ци о вла да ви ни пра ва Свет ског про јек та прав де пред ста вља ју 
тре нут но нај све о бу хват ни ји скуп по да та ка те вр сте на све ту, ко ји се пре вас-
ход но осла ња на при мар не по дат ке у ме ре њу по све ће но сти зе ма ља вла да ви ни 
пра ва из пер спек ти ве гра ђа на и њи хо вог ис ку ства. Овај ин декс пру жа осно ву 
за иден ти фи ко ва ње пред но сти и сла бо сти у сфе ри вла да ви не пра ва и, на тој 
осно ви, фор му ли са ње ме ра ко је ће до при не ти ја ча њу вла да ви не пра ва.

Ин декс вла да ви не пра ва Свет ског про јек та прав де (World Ju sti ce Pro ject 
– WJP) ме ри сте пен вла да ви не пра ва на осно ву ис ку ста ва и пер цеп ци ја гра-

19 Pim Al bers, “How to me a su re the ru le of law: a com pa ri son of three stu di es”, Ru le of law 
con fe ren ce, No vem ber 2007, Ha gue In sti tu te for In ter na ti o na li za tion and Law. https://rm.coe.int/
how-to-me a su re-th e -ru le-of -la w-a-com pa ri son-of-three-stu di es-dr-pim -al/16807907b2/ 15.02.2019.
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ђа на и прав них струч ња ка у зе мља ма ши ром све та. Зе мље се оце њу ју и 
ран ги ра ју на осно ву осам фак то ра: огра ни че ња др жав не вла сти, од су ства 
ко руп ци је, отво ре но сти др жав них ин сти ту ци ја, фун да мен тал них пра ва, 
ре да и си гур ност, спро во ђе ња про пи са, до ступ ност прав де у гра ђан ском и 
кри вич ном по ступ ку. Вред но сти ин ди ка то ра вла да ви не пра ва за 2019. го ди-
ну из ве де не су на осно ву ан ке ти ра ња 120000 до ма ћин ства и 3800 екс пе ра та у 
126 зе ма ља. Ре зул та ти и ран ги ра ње зе ма ља на осно ву осам фак то ра и 44 суб-
фак то ра ин дек са вла да ви не пра ва по ти чу из два из во ра по да та ка: 1. Ан ке та 
оп ште по пу ла ци је, ко ју спро во де во де ће ло кал не аген ци је, ко ри сте ћи ре пре-
зен та тив ни узо рак од 1.000 ис пи та ни ка у три нај ве ћа гра да сва ке зе мље; 2. 
Упит ни ка ко ји се са сто је од пи та ња за тво ре ног ти па, а по пу ња ва ју их прав ни 
екс пер ти из др жав ног и ци вил ног сек то ра, ко ји има ју ис ку ства са гра ђан ским 
и при вред ним пра вом, кри вич ним пра вом и рад ним пра вом.

Те о рет ски оквир ко ји по ве зу је по ка за те ље ис хо да осла ња се на два 
кључ на сег мен та од но са из ме ђу др жа ве и гра ђа на. Пр ви сег мент ти че се 
то га да ли за кон на ме ће огра ни че ња за вр ше ње вла сти од стра не др жа ве и 
ње них пред став ни ка, као и по је ди на ца и пред у зе ћа (фак то ри 1, 2, 3 и 4 у 
окви ру ин дек са). Дру ги прин цип од но си се на то да ли др жа ва огра ни ча ва 
де ло ва ње чла но ва дру штва и ис пу ња ва сво је основ не ду жно сти пре ма ста-
нов ни штву и слу жи јав ном ин те ре су, да ли су гра ђа ни за шти ће ни од на си ља, 
као и да ли сви чла но ви дру штва има ју при ступ пра во су ђу – ре ша ва ње спо-
ро ва и по сту па ње по жал би (фак то ри 5, 6, 7 и 8 у окви ру ин дек са). Вред ност 
ин дек са кре ће се у ра спо ну од 0 до 1, где 1 озна ча ва нај ве ћи сте пен по што-
ва ња прин ци па прав де, а 0 нај ма њи. Ср би ја је се на ла зи на 78. ме сту од 126 
ран ги ра них зе ма ља, са ин дек сом вла да ви не пра ва 0,5. По ре ђе ња ра ди, на ли сти 
свих ран ги ра них зе ма ља Сло ве ни ја се на ла зи на 26 ме сту, Хр ват ска на 42, 
Бо сна и Хер це го ви на 60, Ма ке до ни ја 56 и Ал ба ни ја 71. У гру пи зе ма ља За-
пад ног Бал ка на, Ср би ја за у зи ма по след ње ме сто. 

Пр ва гру па ин ди ка то ра у окви ру Ин дек са вла да ви не пра ва од но си се 
на Од го вор ност вла сти. Она се у окви ру Ин дек са вла да ви не пра ва пра ти пре-
ко два фак то ра: огра ни че ња у вр ше њу вла сти и од су ства ко руп ци је. Фак тор 
Огра ни че ња у вр ше њу вла сти ме ри сте пен у ко јем власт по шту је за кон. Об у-
хва та ме ха ни зме, ка ко устав не та ко и ин сти ту ци о нал не, ко ји огра ни ча ва ју моћ 
др жа ве и ње них пред став ни ка и чи не их од го вор ним у окви ри ма за ко на. Овај 
фак тор об у хва та и не вла ди не ме ха ни зме кон тро ле вла сти, по пут сло бод не 
и не за ви сне штам пе. Кључ но је да по сто ји по де ла вла сти, на на чин ко ји оси-
гу ра ва да ни јед на гра на вла сти не ма про сто ра за нео гра ни че ну моћ. Ср би ја 
је у овој обла сти до би ла оце ну 0,40, што зна чи да бе ле жи кон ти ну и ра но 
по гор ша ње од 2012. го ди не, ка да је вред ност овог ин ди ка то ра би ла 0,4820. 

20 Ru le of Law In dex 2012, World Ju sti ce Pro ject, https://wor ldju sti ce pro ject.org /si tes/de fa ult/
fi les/do cu ments/WJ P_In dex_Re port_2012.pd f/15.03.2019. 
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Нај сла би ја ка ри ка је ка жња ва ње зва нич ни ка за зло у по тре бу по ло жа ја, где 
је Ср би ја до би ла из у зет но ни ску оце ну 0,27. Ср би ја не сто ји нај бо ље ни у 
ве зи са за кон ским огра ни че њи ма са мо во љи вла сти (0,42). За ло шу оце ну у 
овој обла сти од го вор на је суд ска власт и ње на не мо гућ ност да се су прот ста ви 
из вр шној (0,35). Не вла ди ни ме ха ни зми кон тро ле вла сти озна че ни су као ре-
ла тив но сла би. Дру ги фак тор је Од сут ност ко руп ци је. Ко руп ци ја се уо би-
ча је но де фи ни ше као зло у по тре ба др жав ног по ло жа ја за при ват ну ко рист. 
Сте пен ко руп ци је по ка зу је у ко јој ме ри др жав ни зва нич ни ци зло у по тре бља-
ва ју свој по ло жај. У об зир су узе ти раз ли чи ти об ли ци ко руп ци је, ко ји су ис пи-
ти ва ни у сфе ри за ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти. За ко но дав на власт 
оце ње на је као нај ко рум пи ра ни ја (0,26), а за тим суд ска (0,49) и из вр шна власт 
(0,46). Као нај ма ње ко рум пи ра ни озна че ни су по ли ци ја и вој ска (0,54).

Дру га гру па ин ди ка то ра од но си се на Си гур ност и основ на пра ва и 
пра ти се пре ко два фак то ра: ред и си гур ност и основ на пра ва. Фак тор Ред и 
си гур ност по ка зу је у ко јој ме ри дру штво обез бе ђу је без бед ност ли ца и имо-
ви не. Без бед ност гра ђа на је је дан од основ них аспе ка та вла да ви не пра ва и 
фун да мен тал на функ ци ја др жа ве. На си ље не са мо да на ме ће ште те дру штву, 
већ спре ча ва по сти за ње дру гих ци ље ва, као што су оства ри ва ње сло бо да и 
до ступ ност прав де. Овај фак тор укљу чу је три ди мен зи је: од су ство кри ми на-
ла, од су ство по ли тич ког на си ља (те ро ри зам, ору жа ни су ко би и по ли тич ки 
не ми ри), и на си ља као на чи на ре ша ва ња спо ро ва. Че твр ти фак тор (Основ на 
пра ва) оце њу је сте пен за шти те основ них људ ских пра ва. Об у хва та по што-
ва ње сле де ћих пра ва: јед на ки трет ман и од су ство дис кри ми на ци је; пра во 
на жи вот и си гур ност; сло бо да ми сли и из ра жа ва ња; сло бо да удру жи ва ња, 
укљу чу ју ћи пра во на ко лек тив но пре го ва ра ње; за бра на при нуд ног и деч јег 
ра да; пра во на при ват ност; по што ва ње пра ва оп ту же ног; и ре тро ак тив на 
при ме на кри вич ног за ко на. Од осам фак то ра об у хва ће них ин дек сом, Ср би ја 
је је ди но за Ред и си гур ност (0,77) и Основ на пра ва (0,56) до би ла оце не из над 
0,5, нај ви ше за хва љу ју ћи сло бо ди ве ро и спо ве сти (0,70), сло бо ди оку пља ња 
(0,59), од су ству дис кри ми на ци је (0,62) и од су ству гра ђан ских су ко ба (1,0). 
При том, у обла сти Ред и си гур ност до шло је до по бољ ша ња јер је вред ност 
овог фак то ра по ве ћа на са 0,75 на 0,78, али је у обла сти Основ них пра ва до-
шло до по гор ша ња, са 0,61 на 0,56, у од но су на 2012. го ди ну 21.

Тре ћа гру па ин ди ка то ра је Отво ре ност др жав них ин сти ту ци ја и ефи-
ка сност ре гу ла тор ног окви ра. По ме ну ти фак то ри ука зу ју на то у ко јој ме ри су 
про це си пу тем ко јих се за ко ни до но се и при ме њу ју при сту пач ни, пра вич ни 
и ефи ка сни. Фак тор Отво ре ност др жав них ин сти ту ци ја ти че се при сту па, 

Ru le of Law In dex 2019, World Ju sti ce Pro ject, ava i la ble at https://wor ldju sti ce pro ject.org /
our -work/re se arch-an d-da ta/wj p-ru le-la w-in dex-2019/ 15.03.2019.

21 Ibid.
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пар ти ци па ци је и са рад ње из ме ђу др жа ве и гра ђа на и игра кључ ну уло гу у 
под сти ца њу од го вор но сти. При ступ гра ђа на ин фор ма ци ја ма од јав ног зна-
ча ја ва жна је по лу га у обез бе ђи ва њу од го вор но сти вла сти. Ка да је реч о 
отво ре но сти др жав них ин сти ту ци ја, до шло је до од ре ђе ног по гор ша ња у 
од но су на 2016. го ди ну, али је вред ност овог ин ди ка то ра не што ве ћа не го 
2012. го ди не22. Ср би ја је у обла сти пра ва на ин фор ми са ње до би ла оце ну 0,48, 
а за до ступ ност за ко на и до ку ме на та вла сти 0,52. Ди рект но укљу чи ва ње 
гра ђа на, као и ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва, са ста но ви шта тран спа рент-
но сти и од го вор но сти вла сти, у Ср би ји је још увек у за чет ку. Тран спа рент-
ни ји и ин клу зив ни ји про цес до но ше ња од лу ка до при но си ква ли тет ни јим 
јав ним по ли ти ка ма. Нео п ход на је са рад ња са ци вил ним дру штвом, ка ко кроз 
ор га ни за ци је ци вил ног дру штва, та ко и кроз ин ди ви ду ал не ак тив но сти (нпр. 
кроз жал бе не ме ха ни зме). У том кон тек сту, као не за до во ља ва ју ће оце ње не 
су гра ђан ска пар ти ци па ци ја (0,47) и уче шће гра ђа на кроз жал бе не ме ха ни зме 
(0,41). Фак тор Спро во ђе ње про пи са ука зу је на пра вич ност и ефек тив ност 
др жав не ре гу ла ци је. Ва жно обе леж је вла да ви не пра ва је да се пра ви ла по-
шту ју и ефи ка сно спро во де, без зло у по тре ба од стра не др жав них зва нич ни-
ка. У овој обла сти Ср би ја је до би ла оце ну 0,47. Ефи ка сност ре гу ла тор ног 
окви ра је ре ла тив но ни ска (0,45), че му до при но си чи ње ни ца да се пра ви ла 
не спро во де ефи ка сно, бу ду ћи да има до ста нео прав да ног ка шње ња у при-
ме ни пра ви ла (0,40), као и не до зво ље ног ути ца ја (0,47).

Че твр та гру па ин ди ка то ра До ступ ност прав де пра ти се пре ко сле де ћих 
фак то ра: до ступ ност прав де у гра ђан ском и кри вич ном по ступ ку. Фак тор 
До ступ ност прав де у гра ђан ском по ступ ку по ка зу је у ко јој ме ри гра ђа ни 
мо гу сво је спо ро ве ре ша ва ти кроз фор мал не ин сти ту ци је на ми ран и ефи ка сан 
на чин, у скла ду са оп ште при хва ће ним дру штве ним нор ма ма. Ефи ка сна 
гра ђан ска прав да под ра зу ме ва да си стем бу де до сту пан и при сту па чан, без 
дис кри ми на ци је и ко руп ци је, као и без ути ца ја од стра не јав них зва нич ни ка. 
Та ко ђе, нео п ход но је да се суд ски по ступ ци во де бла го вре ме но и да не под-
ле жу нео прав да ним од ла га њи ма. Ко нач но, пре по зна ју ћи вред ност ме ха ни-
за ма ал тер на тив ног ре ша ва ња спо ро ва, овај фак тор та ко ђе ме ри при сту пач-
ност, не при стра сност и ефи ка сност си сте ма по сре до ва ња и ар би тра же, ко ји 
по ма жу стран ка ма да ре ша ва ју гра ђан ске спо ро ве. Фак тор До ступ ност прав-
де у кри вич ном по ступ ку (фак тор 8), оце њу је ефи ка сност кри вич но-прав ног 
си сте ма, као ва жног аспек та вла да ви не пра ва. Ефи ка сни кри вич но-прав ни 
си стем у ста њу је да ис тра жу је и пре су ђу је за кри вич на де ла успе шно и пра во-

22 Ru le of Law In dex 2016, World Ju sti ce Pro ject, ava i la ble at https://wor ldju sti ce pro ject.org /
si tes/de fa ult/fi les/do cu ments/Ro LI_Fi nal-Di gi tal_0.pd f/

15.03.2019.
Ru le of Law In dex 2012, World Ju sti ce Pro ject, https://wor ldju sti ce pro ject.org /si tes/de fa ult/

fi les/do cu ments/WJ P_In dex_Re port_2012.pd f/15.03.2019.
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вре ме но, кроз си стем ко ји је не при стра сан и не ди скри ми на то ран, без ко руп-
ци је и по ли тич ког ути ца ја, исто вре ме но оси гу ра ва ју ћи да пра ва жр тве и оп ту-
же ног бу ду ефи ка сно за шти ће на. Ства ра ње ефи ка сног кри вич но-прав ног 
си сте ма та ко ђе зах те ва ко рек тив не ме ха ни зме ко ји ефи ка сно су зби ја ју кри-
ми нал но по на ша ње. Сход но то ме, про це на ефи ка сно сти кри вич но-прав ног 
си сте ма тре ба да узме у об зир цео си стем, укљу чу ју ћи по ли ци ју, адво ка те, 
ту жи о це, су ди је и за твор ске слу жбе ни ке. У обла сти До ступ но сти прав де, 
као кључ ни про бле ми из два ја ју се нео прав да но од ла га ње суд ских про це са 
и по ли тич ки ути цај.

4.2.Осталииндикаториодзначајазаанализу
владавинеправа

Ин декс до брог упра вља ња (Wor ldwi de Go ver nan ce In di ca tors, World Bank). 
Ква ли тет упра вља ња (и вла да ви не пра ва), у окви ру Ин дек са до брог упра вља-
ња Свет ске бан ке, ме ри се на осно ву по да та ка ко ји се до би ја ју ан ке ти ра њем 
пред у зе ћа, гра ђа на и екс пе ра та о ква ли те ту јав ног упра вља ња, ко је спро во де 
ин сти ту ти, ме ђу на род не ор га ни за ци је и не вла ди не ор га ни за ци је. До би је ни 
по да ци свр ста ни су у шест ди мен зи ја вла да ви не, а јед на од њих је вла да ви на 
пра ва, ко ја ука зу је на то да ли ме ђу ак те ри ма у дру штву по сто ји по ве ре ње, 
у ко јој ме ри они по шту ју по сто је ћи прав ни по ре дак, у ко јој ме ри се по шту-
ју уго во ри, ка кав је ква ли тет по ли ци је и су до ва, ко ја је ве ро ват но ћа кри ми-
на ла и на си ља. Због на чи на при ку пља ња по да та ка, ин ди ка тор ква ли те та 
упра вља ња и су бин ди ка тор вла да ви не пра ва не да ју сли ку вла да ви не пра ва 
са ин сти ту ци о нал ног аспек та, већ да ју пер ци пи ра ни ни во ква ли те та упра-
вља ња, од но сно вла да ви не пра ва, на осно ву су бјек тив них про це на гра ђа на, 
екс пе ра та и др. То мо же да об ја сни за што по не кад по сто је дис кре пан це из-
ме ђу ин ди ка то ра вла да ви не пра ва у окви ру Ин ди ка то ра до брог упра вља ња 
и ин ди ка то ра вла да ви не пра ва до би је них из дру гих из во ра и сту ди ја. 

Ин декс вла да ви не пра ва из Сту ди је о ква ли те ту јав ног упра вља ња за-
сно ван је на ви ше еле ме на та и ви ше из во ра. Не ки од њих од но се се на не за-
ви сност суд ства, пра вич ност суд ских про це ду ра, бр зи ну про це ду ра, суд ску 
од го вор ност и по ве ре ње у суд ство, као и спро во ђе ње уго во ра. Дру ги се од но-
се на сте пен кри ми на ла и ефи ка сност спро во ђе ња за ко на. Уз то, од ре ђе не 
ком по нен те ко је су об у хва ће не дру гим ди мен зи ја ма ин ди ка то ра упра вља ња 
мо гу да се под ве ду под де фи ни ци ју вла да ви не пра ва: сло бо да удру жи ва ња, 
по ли тич ка пра ва, сло бо да штам пе, по ли тич ка пар ти ци па ци ја (гла са ње и 
од го вор ност), ад ми ни стра тив не пре пре ке, сло же ност по ре ског си сте ма, ре-
гу ла ци ја уво за и из во за (ре гу ла тор ни ква ли тет), пер ци пи ра на ко рум пи ра ност 
су ди ја (кон тро ла ко руп ци је). Оце не за вла да ви ну пра ва кре ћу се од -2,5 (слаб 
учи нак упра вља ња) до 2,5 (сна жан учи нак упра вља ња). У слу ча ју Ср би је, у 
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по след њих де сет го ди на бе ле жи се кон ти ну и ра но по гор ша ње у сфе ри вла-
да ви не пра ва. Вред ност овог ин ди ка то ра је 2007. го ди не из но си ла 0,47, 2012. 
го ди не 0,36 и 2017. го ди не 0,1923.

Ин декс сво јин ских пра ва (Pro perty Right Al li an ce – In ter na ti o nal Pro perty 
Rights In dex). Овај ком по зит ни ин декс на ста је укр шта њем се кун дар них по-
да та ка до ко јих су до шле дру ге ме ђу на род не ор га ни за ци је. Ра ди ег закт но сти 
и ме ђу на род ног по ре ђе ња ко ри сте се са мо из во ри ко ји се сма тра ју по у зда ним 
(A World Bank Gro up Flags hip Re port Do ing Bu si ness, World Bank Go ver nan ce 
In di ca tors, World Eco no mic Fo rum Glo bal Com pe ti ti ve ness Re port). Пре ма за-
шти ти сво јин ских пра ва, Ср би ја је при дну ли сте од 125 зе ма ља. На ла зи се 
на 101. ме сту, са ин дек сом 4,61. Ср би ја је у го то во свим обла сти ма за шти те 
сво јин ских пра ва ло ше оце ње на (оце на ис под 5). Ме ђу зе мља ма За пад ног 
Бал ка на, од Ср би је је ло ши је по зи ци о ни ра на је ди но Бо сна и Хер це го ви на 
(107). Ка да је реч о су бин ди ка то ру вла да ви не пра ва, Ср би ја је оце ње на са 
4,769, што је ста вља на 69. ме сто у све ту и 16. у ре ги о ну у 2018. го ди ни. По 
су бин ди ка то ру не за ви сно сти суд ства, ме ђу тим, Ср би ја је до би ла оце ну 3,046 
и на ла зи се на 108 ме сту у све ту, од но сно 20. ме сту у ре ги о ну. У окви ру суб-
ин дек са пра ва на фи зич ку имо ви ну, ин ве сти то ри не ма ју про бле ма са ре ги-
стро ва њем имо ви не (где је Ср би ја 54. у све ту и 18. у ре ги о ну, са оце ном 9,291), 
већ са за шти том имо ви не, где је Ср би ја свр ста на на 112. ме сто у све ту и 20. у 
ре ги о ну (оце на 3,926). У сфе ри за шти те пра ва ин те лек ту ал не сво ји не, Ср би ја 
је на 107. ме сту у све ту, а 21. у ре ги о ну24. 

Иа ко је Ср би ја на пре до ва ла у сфе ри за шти те сво јин ских пра ва, укуп но 
ста ње не мо же се озна чи ти као за до во ља ва ју ће. Без ефи ка сне за шти те сво-
јин ских пра ва не мо же се оче ки ва ти зна чај ни ји раст ин ве сти ци ја. 

Ин ди ка тор ла ко ће по сло ва ња (World Bank – Do ing Bu si ness). Основ ни циљ 
сту ди је Свет ске бан ке о ла ко ћи по сло ва ња ни је кван ти фи ко ва ње вла да ви не 
пра ва, већ да на осно ву ин ди ка то ра о ре гу ла ци ји при вре де и за шти те сво јин-
ских пра ва про це ни атрак тив ност зе мље за ин ве сти ра ње. За то су ре зул та ти 
ове сту ди је од огра ни че не упо тре бљи во сти за ме ре ње вла да ви не пра ва. Јед на 
од прет по став ки у окви ру ме то до ло ги је Свет ске бан ке је да су за шти та сво-
јин ских пра ва и уго во ра бит ни за ин ве сти ци је, раз ме ну и еко ном ски раст. 
По што ва ње уго во ра по зи тив но ути че на вла да ви ну пра ва. У том сми слу, 
спро во ђе ње уго во ра мо же да се по сма тра као је дан од ин ди ка то ра ко ји мо гу 
би ти ко ри сни у ме ре њу не ких аспе ка та вла да ви не пра ва. Сту ди ја о ла ко ћи 
по сло ва ња ис ти че по зи тив ну ве зу из ме ђу на чи на функ ци о ни са ња пра во су ђа 
и ин ве сти ци о не кли ме. Усло ви за по сло ва ње су по вољ ни ји уко ли ко су су до ви 

23 Wor ldwi de Go ver nan ce In di ca tors 2017, World Bank, http://in fo.wor ldbank.org /go ver nan ce/ 
wg i/#re ports/ 15.03.2019.

24 In ter na ti o nal Pro perty Rights In dex 2018, Pro perty Rights Al li an ce, https://www.in ter-
na ti o nal pro pertyrightsin dex.org/full-re port/ 18.03.2019.
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бр зи, пра вич ни и до ступ ни. Ко руп ци ја у пра во су ђу сма њу је по ве ре ње гра-
ђа на и пред у зе ћа у др жав не ин сти ту ци је и не га тив но ути че на ин ве сти ци је.

Зе мље су ран ги ра не по пи та њу из вр ше ња уго во ра на осно ву три кри-
те ри ју ма: вре ме ну по треб ном за спро во ђе ње уго во ра пре ко су до ва (из ра же но 
у да ни ма); тро шко ви ма ре а ли за ци је уго во ра пу тем су до ва (из ра же но као про-
це нат по тра жи ва ња); и ква ли те та суд ског про це са. По да ци у ве зи са спро во-
ђе њем уго во ра до би ја ју се из ан ке та ко је по пу ња ва ју екс пер ти у раз ли чи тим 
зе мља ма, по пут прав ни ка, по слов них кон сул та на та, ра чу но во ђа, др жав них 
зва нич ни ка итд. По пут ин ди ка то ра о ква ли те ту упра вља ња, ре зул та ти су 
за сно ва ни на пер цеп ци ји ис пи та ни ка, та ко да се ин фор ма ци је о ду жи ни тра-
ја ња суд ских по сту па ка и дру гих ва жних аспе ка та функ ци о ни са ња су до ва 
не до би ја ју из ди рект них из во ра: су до ва и пра во суд них ин сти ту ци ја. Пре ма 
Ин дек су ла ко ће по сло ва ња (73,49) из по след њег из ве шта ја за 2018. го ди ну, 
Ср би ја је на 48. ме сту од 190 ран ги ра них зе ма ља. Ње на по зи ци ја са аспек та 
из вр ша ва ња уго во ра је ло ши ја у од но су на про сеч ну оце ну јер је на 65. ме-
сту, са вред но шћу ин ди ка то ра 61,41. По ре ђе ња ра ди, Хр ват ска се пре ма овом 
ин ди ка то ру на ла зи на 25. ме сту. У Ср би ји је по тре бан знат но ве ћи број да на 
за ре ша ва ње спо ро ва (635) у од но су на зе мље Евро пе и Цен трал не Ази је (496,3), 
од но сно ОЕЦД зе мље (582,4). Тро шко ви суд ског по ступ ка из но се 40,8% 
вред но сти по тра жи ва ња, док у ре ги о ну Евро пе и Цен трал не Ази је из но се 
26,3%, а ОЕЦД зе мља ма 21,2%. Не што је бо ља си ту а ци ја ка да је реч о ква-
ли те ту пра во суд ног про це са, где је вред ност ин дек са за Ср би ју 13,0 (ин декс 
се кре ће у ра спо ну од 0-18, при че му ви ша вред ност ин дек са озна ча ва ве ћу 
ефи ка сност пра во суд ног про це са), у Евро пи и Цен трал ној Ази ји 10,3, зе мља-
ма ОЕЦД 11,5. Ин декс ква ли те та пра во суд ног про це са пред ста вља скуп по-
ка за те ља струк ту ре и функ ци о ни са ња су до ва, упра вља ња пред ме ти ма, ау то-
ма ти за ци је пра во су ђа и ал тер на тив ног ре ша ва ња спо ро ва. У Из ве шта ју о 
ла ко ћи по сло ва ња за 2018, ис ти че се да је Ср би ја ову оце ну до би ла за то што 
је пред у зе ла од ре ђе не ме ре у ци љу ефи ка сни јег спро во ђе ње уго во ра: уво ђе њем 
при ват них из вр ши те ља у пра во суд ни си стем Ср би је 2013. го ди не и усва ја њем 
но вог За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу 2018. го ди не, ко ји про ши ру је и по ја-
шња ва од го вор ност из вр ши те ља, као и овла шће ња су до ва то ком из вр шног 
по ступ ка25. 

Ин декс еко ном ских сло бо да (He ri ta ge Fo un da tion). Пре ма ин дек су еко-
ном ских сло бо да Хе ри тиџ фон да ци је за 2019. го ди ну, Ср би ја се (са вред но-
шћу ин дек са 63,9) на ла зи на 69. ме сту од 180 ран ги ра них зе ма ља. Ср би ја је 
на пре до ва ла и из еко ном ски „углав ном не сло бод них” ушла у ка те го ри ју 

25 Do ing Bu si ness 2019. Eco nomy pro fi le Ser bia, World Bank Gro up, ava i la ble at 
http://www.do ing bu si ness.or g/con tent/dam /do ing Bu si ness/co un try/s/ser bia/SRB .pdf / 

15.03.2019.
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еко ном ски „уме ре но сло бод них зе ма ља”. Ис ти че се да је Ср би ја оства ри ла 
зна ча јан ин сти ту ци о нал ни на пре дак ка тр жи шно ор јен ти са ној при вре ди, 
као и да ће да љи на пре дак Ср би је за ви си ти од по све ће но сти ко ре ни тим ин-
сти ту ци о нал ним и струк тур ним ре фор ма ма. 

Са став ни део ин дек са еко ном ских сло бо да Хе ри тиџ фон да ци је (еко-
ном ске сло бо де оце њу ју се по мо ћу ле стви це од 0 до 100, при че му ве ћа вред-
ност ин ди ка то ра од ра жа ва ве ћи ни во еко ном ских сло бо да), по ред ве ли чи не 
др жав ног сек то ра, ре гу ла тор не ефи ка сно сти и отво ре но сти тр жи шта, је и 
скуп по ка за те ља вла да ви не пра ва (сво јин ска пра ва, ин те гри тет вла де и ефи-
ка сност суд ства), где је Ср би ја нај ло ши је оце ње на. Ср би ја је у обла сти сво-
јин ских пра ва оства ри ла оце ну 50,1, ин те гри те та вла де 37,2, а не за ви сно сти 
суд ства 44,8. При том, у сфе ри не за ви сно сти суд ства за бе ле жен је пад од 3,4 
по е на у од но су на прет ход ну го ди ну26. У Из ве шта ју Хе ри тиџ фон да ци је 
ука зу је се на то да су гра ђа ни ма Ср би је и стра ним ин ве сти то ри ма га ран то-
ва на сво јин ска пра ва, али да је спро во ђе ње тих пра ва спо ро. Не за ви сност 
пра во су ђа угро жа ва по ли тич ки ути цај, а ко руп ци ја и да ље пред ста вља ве-
ли ки про блем, при че му се ан ти ко руп циј ска ре гу ла ти ва не при ме њу је ефи-
ка сно. Као кључ не обла сти у ко ји ма је нео п ход но про ду би ти ре фор ме ис ти-
чу се: мо дер ни за ци ја по ре ске ад ми ни стра ци је, сма ње ње ко руп ци је и ја ча ње 
пра во суд ног си сте ма.

Сло бо де у све ту (Fre e dom Ho u se – Fre e dom in the World). Сло бо де у све-
ту је гло бал ни го ди шњи из ве штај о по ли тич ким пра ви ма и гра ђан ским сло-
бо да ма. Из ве штај об ја вљен 2019. го ди не са др жи оце не по ли тич ких пра ва и 
гра ђан ских сло бо да у 2018. го ди ни, за 195 зе ма ља. По ла зе ћи од то га да фор-
мал не га ран ци је пра ва и сло бо да гра ђа на ни су до вољ не, ова сту ди ја, иа ко 
вред ну је оба еле мен та, ве ћи на гла сак ста вља на прак тич но оства ри ва ње 
ових пра ва, не го на за ко не и про пи се ко ји их ре гу ли шу.

Ин декс гра ђан ских сло бо да, ко ји је са став ни део ове сту ди је, об у хва та 
оце не сло бо де из ра жа ва ња и удру жи ва ња, вла да ви не пра ва и лич не ау то но-
ми је гра ђа на. У обла сти вла да ви не пра ва за бе ле же но је по гор ша ње у од но су 
на прет ход ну го ди ну, са 10/16 на 9/16. Пре ма оце ни из из ве шта ја, ста ње гра-
ђан ских сло бо да у Ср би ји мо же се сма тра ти за до во ља ва ју ћим. Ме ђу тим, 
де таљ ни ја оце на сло бо да и пра ва гра ђа на ука зу је на то да се гра ђа ни Ср би је 
су о ча ва ју са те шко ћа ма у оства ри ва њу фор мал них пра ва. На при мер, у Ср би ји 
је га ран то ва но пра во сво ји не, али је ње го ва за шти та оте жа на због не е фи ка-
сно сти пра во суд ног си сте ма. Гра ђа ни сло бод но од лу чу ју о по кре та њу соп стве-
ног по сла, али би ро крат ске пре пре ке оте жа ва ју тај про цес. У Ср би ји по сто-
ји јед на кост по ло ва, али же не су су о че не са дис кри ми на ци јом на тр жи шту 

26 In dex of eco no mic fre e dom 2019, He ri ta ge fo un da tion, ava i la ble at https://www.he ri ta ge.
or g/in dex/co un try/ser bia/ 15.03.2019.
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ра да. Као зна ча јан про блем у сфе ри вла да ви не пра ва, ис ти че се угро жа ва ње 
не за ви сно сти пра во су ђа кроз по ли тич ки ути цај на име но ва ње су ди ја и су-
диј ске од лу ке. По ли ти ча ри ре дов но у ме ди ји ма ко мен та ри шу суд ске од лу ке 
и те ку ће суд ске про це се и ис тра ге. У про те клом пе ри о ду еви ден тан је по ли-
тич ки ути цај на рад по ли ци је и ту жи ла штва. Из тих раз ло га, сте пен не за-
ви сно сти пра во су ђа оце њен је као не за до во ља ва ју ћи (2/4)27.

Бер телс ман ин декс тран сфор ма ци је – BTI (Ber tels mann Stif tung – Ber tels-
man Tran sfor ma tion In dex). Овај ин декс ран ги ра зе мље пре ма ква ли те ту де мо-
кра ти је и тр жи шне при вре де. BTI агре ги ра ре зул та те про це са тран сфор ма ци је 
и по ли тич ког упра вља ња у два ин дек са: Ин декс ста ту са и Ин декс упра вља ња. 
Ин декс ста ту са, са сво је две ана ли тич ке ди мен зи је – по ли тич ка и еко ном ска 
тран сфор ма ци ја – по ка зу је где сва ка од 129 зе ма ља сто ји на пу ту ка де мо кра-
ти ји, за сно ва ној на вла да ви ни пра ва и со ци јал ној тр жи шној при вре ди. Оства-
ре ни ре зул та ти на пла ну по ли тич ке тран сфор ма ци је оце њу ју се на осно ву 
пет ин ди ка то ра, ме ђу ко ји ма је и вла да ви на пра ва. Ин ди ка тор вла да ви не 
пра ва има че ти ри ком по нен те: по де ла вла сти, не за ви сност суд ства, про це-
су и ра ње за зло у по тре бу слу жбе ног по ло жа ја и за шти та основ них гра ђан ских 
пра ва. По ред овог ин ди ка то ра, до дат ни увид у сте пен вла да ви не пра ва мо-
же мо да до би је мо на осно ву су бин ди ка то ра За шти та при ват не сво ји не, у 
окви ру еко ном ске тран сфор ма ци је. У окви ру по ли тич ке тран сфор ма ци је, 
нај сла би ји ре зул та ти у 2018. го ди ни оства ре ни су у обла сти вла да ви не пра-
ва – 6,8, а у окви ру еко ном ске тран сфор ма ци је за шти та при ват не сво ји не 
оце ње на је са 7,5 (нај ма ња оце на је 1 а нај ве ћа 10)28.

Кон стан тан про блем у ве зи са по де лом вла сти у Ср би ји је до ми на ци ја 
из вр шне вла сти над суд ском и за ко но дав ном. Иа ко је моћ др жа ве фор мал но 
огра ни че на за ко ном, у прак си до ла зи до на ру ша ва ња тог прин ци па, по себ но 
до но ше њем за ко на по хит ним про це ду ра ма и по вре да ма не за ви сно сти ауто-
ном них ор га на, по пут Ом буд сма на. Бер телс ман Ин декс оце њу је по де лу вла сти 
у Ср би ји као не за до во ља ва ју ћу (7/10). Пра во су ђе ка рак те ри ше не е фи ка сност 
и под ло жност по ли тич ком ути ца ју. На гла ша ва се да ни је би ло зна чај ни јих 
ре зул та та на пла ну по ве ћа ња не за ви сно сти пра во су ђа, што пред ста вља је дан 
од кључ них про бле ма и ре форм ских иза зо ва за Ср би ју. У при лог то ме, на во де 
се ре зул та ти ис тра жи ва ња Свет ског еко ном ског фо ру ма, об ја вље ног ја ну а-
ра 2017. го ди не, у окви ру ко јег је 1585 срп ских су ди ја од го ва ра ло на пи та ња 
о свом ра ду, при че му је 44% њих из ја ви ло да су би ли под не ким ви дом 
при ти ска при ли ком до но ше ња од лу ка. Ме ђу њи ма, 43% при ја ви ло је да је 

27 Fre e dom in the World 2019 – Ser bia Co un try pro fi le, Fre e dom Ho u se, https://fre e dom ho u se.
org /re port/fre e dom-world/2019/ser bia/ 15.03.2019. 

28 Ber tels man Tran sfor ma tion In dex 2018 – Ser bia Co un try Re port, Ber tels man Fo un da tion, 
https://www.bti-pro ject.org /en/re ports/co un try-re ports/de tail/it c/SR B/, 19.03.2019.
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тр пе ло не ки вид при сти ска уну тар са мог пра во суд ног си сте ма, по себ но од 
стра не ру ко во ди ла ца раз ли чи тих су до ва, док је 27 % при ја ви ло при ти сак од 
дру гих гра на вла сти29. Ко руп ци ја пред ста вља сла бу тач ку пра во су ђа. Ан ти-
ко руп циј ска по ли ти ка ни је кон зи стент на јер има ма ло суд ских пре су да ви со-
ким др жав ним слу жбе ни ци ма, а ак тив но сти и ме ре пред ви ђе не ан ти ко руп-
циј ском стра те ги јом и ак ци о ним пла ном ни су у пот пу но сти им пле мен ти ра не. 
Иа ко су уста вом га ран то ва на пра ва и сло бо де гра ђа на, у по след њих не ко-
ли ко го ди на у Ср би ји је до шло до зна чај ног огра ни ча ва ња сло бо де ме ди ја и 
сло бод ног из ра жа ва ња.

На ци је у тран зи ци ји (Fre e dom Ho u se – Na ti ons in Tran sit). Сту ди ја На ци је 
у тран зи ци ји, у скло пу ин дек са раз ви је но сти де мо кра ти је, оце њу је сте пен 
не за ви сно сти пра во су ђа као кључ ног га ран та гра ђан ских сло бо да. У из ве-
шта ју за 2018. го ди ну30 ука зу је се на то да, упр кос ре фор ма ма спро ве де ним 
у овој обла сти, не у спех у уста но вља ва њу не за ви сног суд ства, уз ње го ву не -
ефи ка сност, пред ста вља ју нај ве ће не до стат ке ин сти ту ци ја у Ср би ји. И по ред 
де кла ра тив не же ље вла де да по бољ ша вла да ви ну пра ва и ефи ка сност пра во-
суд ног си сте ма, де ли мич но под при ти ском ЕУ, ква ли тет пра во суд ног окви ра 
и не за ви сност суд ства у Ср би ји оце ње ни су као не за до во ља ва ју ћи (4,5/7). 
На во ди се ис тра жи ва ње Са ве та за бор бу про тив ко руп ци је31, ко је ука зу је на 
број не про бле ме срп ског пра во су ђа: из ло же ност по ли тич ким ути ца ји ма, 
фи нан сиј ску за ви сност од из вр шне вла сти, рас про стра ње ност ко руп ци је 
уну тар пра во суд ног си сте ма. Уо че не су и број не не пра вил но сти и од ла га ња 
у про це су из бо ра су ди ја. Због то га су оце не у ве зи са не за ви сно шћу пра во-
су ђа и вла да ви ну пра ва у по след њих не ко ли ко го ди на ве о ма ни ске.

Ste pen eko nom skih slo bo da (Fra ser In sti tu te – Eco no mic Fre e dom Ran kings). 
Овај ин декс ме ри сте пен еко ном ских сло бо да у пет кључ них обла сти. Јед на 
од тих обла сти је Прав ни си стем и за шти та сво јин ских пра ва. Кључ ни 
еле мен ти прав ног си сте ма кон зи стент ног са еко ном ским сло бо да ма су: вла-
да ви на пра ва, за шти та сво јин ских пра ва, не за ви сно и не при стра сно суд ство, 
и не при стра сно и ефи ка сно спро во ђе ње за ко на. Пре ма по да ци ма Фреј зе ро-
вог ин сти ту та за 2016. го ди ну, Ср би ја се на ла зи ла на 84. ме сту од 162 зе мље, 
са вред но шћу ин дек са од 6,85 (где 1 озна ча ва нај ма њи, а 10 нај ве ћи сте пен 
еко ном ских сло бо да). Нај ло ши је је оце ње на у су бин дин ди ка то ру Прав ни 
си стем и за шти та сво јин ска пра ва, где је до би ла не за до во ља ва ју ће оце не 
у оним сег мен ти ма ко ји су кључ ни за вла да ви ну пра ва: не за ви сност су до ва 

29 Ibid.
30 Na ti ons in Tran zit 2018 – Ser bia Co un try Pro fi le, Fre e dom Ho u se, https://fre e dom ho u se.

org /re port/na ti ons-tran sit/2018/ser bia/ 20.03.2019.
31 Iz veš taj o sta nju u pra vo su đu, Sa vet za bor bu pro tiv ko rup ci je, 2016, http://www.an ti ko-

rup ci ja-sa vet.go v.rs /Sto ra ge/Glo bal/Do cu ments/iz ve sta ji/Pra vo su dje%20ko nac no%20!.pd f /
(10.03.2019)
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3,05, не при стра сност су до ва 2,73, за шти та сво јин ских пра ва 3,93 и спро во-
ђе ње уго во ра 3,2032.

Ин декс гло бал не кон ку рент но сти (World Eco no mic Fo rum – Glo bal Com-
pe ti ti ve ness In dex). Пре ма Из ве шта ју о гло бал ној кон ку рент но сти Свет ског 
еко ном ског фо ру ма за 2018. го ди ну, Ср би ја је на 65. ме сту од 140 ран ги ра них 
зе ма ља33. У окви ру пр вог сту ба кон ку рент но сти, под на зи вом Ин сти ту ци је, 
на ла зи се не ко ли ко ин ди ка то ра од зна ча ја за ана ли зу вла да ви не пра ва: не-
за ви сност суд ства, ефи ка сност прав ног окви ра у оспо ра ва њу за ко ни то сти 
ак тив но сти вла де и/или про пи са, ефи ка сност прав ног окви ра у ре ша ва њу 
спо ро ва, за шти та сво јин ских пра ва и за шти та пра ва ин те лек ту ал не сво ји не. 
Свет ски еко ном ски фо рум ран ги рао је Ср би ју на 107. ме сто од 140 зе ма ља 
с аспек та не за ви сно сти суд ства; по ефи ка сно сти прав ног окви ра у оспо ра-
ва њу за ко ни то сти вла де и/или про пи са Ср би ја је на 98. ме сту; за шти ти сво-
јин ских пра ва на 115. ме сту; за шти ти пра ва ин те лек ту ал не сво ји не на 100. 
ме сту; а пре ма ефи ка сно сти прав ног окви ра у ре ша ва њу спо ро ва на 66. ме сту. 
Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти да је у оним сег мен ти ма ин сти ту ци о нал не 
струк ту ре од зна ча ја за кон ку рент ност, а ко ји су по ве за ни са вла да ви ном 
пра ва, Ср би ја оства ри ла не за до во ља ва ју ће ре зул та те. 

5. ЗА КЉУ ЧАК

Ана ли за ин ди ка то ра вла да ви не пра ва из раз ли чи тих из во ра ука зу је на 
сла бо сти ин сти ту ци о нал ног и прав ног ам би јен та у Ср би ји. Да ље ре фор ме 
у обла сти вла да ви не пра ва и прав не си гур но сти нео п ход не су за уна пре ђе-
ње по слов ног ам би јен та и при вла че ње ин ве сти ци ја. Ср би ја је на пре до ва ла 
у сфе ри вла да ви не пра ва, али се ста ње у овој обла сти не мо же озна чи ти као 
за до во ља ва ју ће. Прав ни оквир ко ји де фи ни ше и шти ти сво јин ска пра ва у 
Ср би ји углав ном је до бро де фи ни сан. Ме ђу тим, глав ни про бле ми ле же у 
обла сти им пле мен та ци је. Су до ви су спо ри и не е фи ка сни, што до во ди до 
ду гих суд ских про це са, уз ви со ке тро шко ве. Ни зак сте пен ефи ка сно сти ре гу-
ла тор ног окви ра ре зул тат је то га што се пра ви ла не спро во де ефи ка сно, има 
до ста нео прав да ног ка шње ња у при ме ни пра ви ла и по ли тич ког ути ца ја. 

Ни зак сте пен не за ви сно сти пра во суд ног си сте ма, пре ма свим оце на ма, 
сма тра се нај сла би јом ка ри ком ме ха ни зма хо ри зон тал не од го вор но сти. По-
сто је сна жни ван-суд ски ути ца ји на пра во су ђе и ту жи ла штво, углав ном од 

32 Eco no mic Fre e dom 2016, Fra ser In sti tu te, https://www.fra se rin sti tu te.org /eco no mic-fre e dom/
da ta set?ge o zo ne=world&pa ge=da ta set&mi n-yea r=2&ma x-yea r=0&fil ter=1&co un tri es=SR B/, 
25.03.2019.

33 Glo bal Com pe ti ti ve ness Re port 2018, World Eco no mic Fo rum, http://www3.we fo rum.or g/
docs/GCR2018/05Ful lRe port/The Glo bal Com pe ti ti ve nes sRe port2018.pdf / 15.03.2019.
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стра не из вр шне вла сти, што зна чај но да ути че на суд ске по ступ ке и за шти ту 
сво јин ских пра ва. Сте пен не за ви сно сти пра во суд ног си сте ма јед ним де лом 
ука зу је и на ква ли тет ре жи ма хо ри зон тал не од го вор но сти, ко ји об у хва та 
по де лу вла сти из ме ђу ме ђу соб но не за ви сних и ау то ном них ор га на из вр шне, 
за ко но дав не и суд ске вла сти. Ка па ци те ти за ко но дав не и суд ске вла сти да 
кон тро ли шу из вр шну власт су огра ни че ни, док је рад пра во су ђа оте жан због 
по ли тич ких при ти са ка, не е фи ка сно сти и ко руп ци је, чи ме је угро жен си стем 
хо ри зон тал не од го вор но сти вла сти. Упр кос то ме што је зва нич но усво јен 
прав ни оквир за бор бу про тив ко руп ци је и зло у по тре бу вла сти, ве о ма су 
рет ки слу ча је ви про це су и ра ња но си ла ца вла сти. 

Вла да ви на пра ва ва жна је и с аспек та кон со ли да ци је де мо кра ти је. Про-
цес пре ла ска из ау то крат ског у де мо крат ски ре жим има не ко ли ко по тен ци-
јал них ис хо да, где кон со ли до ва на де мо кра ти ја пред ста вља нај бо љи мо гу ћи 
сце на рио. Ме ђу тим, у ве ли ком бро ју слу ча је ва, ин сти ту ци о на ли за ци ја де-
мо кра ти је не мо ра да бу де пра ће на про це сом учвр шћи ва ња де мо крат ских 
ин сти ту ци ја. Ово има за по сле ди цу да ве ли ки број но во на ста лих де мо кра-
ти ја оста је ду го роч но за ро бљен у ста њу не пот пу не кон со ли да ци је. За ова кве 
де мо кра ти је ка рак те ри стич не су ано ма ли је у функ ци о ни са њу по је ди них 
еле ме на та де мо крат ског си сте ма, што их чи ни мањ ка вим или де фект ним, 
од но сно по лу кон со ли до ва ним де мо кра ти ја ма. Ова кви хи брид ни ре жи ми 
мо гу да по ста ну кон со ли до ва не де мо кра ти је, али и да се вра те у не ку фор му 
ау то крат ског ре жи ма. На ру ша ва ње прин ци па вла да ви не пра ва и хо ри зон-
тал не од го вор но сти, нпр., мо же да де ста би ли зу је оста ле де ло ве де мо крат ског 
ре жи ма и до ве ду до по врат ка у ау то ри та ри зам, са не га тив ним ре пер ку си ја-
ма на ква ли тет при вред ног ам би јен та. Је дан од по ка за те ља по тен ци јал не 
опа сно сти од по врат ка у ау то ри та ри зам је по гор ша ње у обла сти фак то ра 
Огра ни че ња у вр ше њу вла сти, где је за бе ле жен ве ћи пад у од но су на про те-
кли пе ри од, не го у би ло ко јем дру гом фак то ру у окви ру Ин дек са вла да ви не 
пра ва. Овај фак тор ме ри сте пен до ко јег су они ко ји вла да ју огра ни че ни 
фор мал ним и не вла ди ним ме ха ни зми ма, по пут не за ви сног суд ства, сло бо де 
штам пе и сл. 

Ова квом ста њу у обла сти вла да ви не пра ва до при не ли су раз ли чи ти 
фак то ри, по чев ши од исто риј ског на сле ђа, дру штве них, по ли тич ких или 
кул тур них фак то ра ко ји об ли ку ју да на шње ин сти ту ци је и по ли ти ке. Про цес 
тран зи ци је у тр жи шну при вре ду под ра зу ме вао је ко ре ни те ин сти ту ци о нал-
не про ме не. У том про це су ство рен је сво је вр сни ин сти ту ци о нал ни ва ку ум, 
при че му је раз град ња по сто је ћих ин сти ту ци ја те кла знат но бри же од из град-
ње но вих. Јед на од ка рак те ри сти ка тран зи ци је у Ср би ји, а ко ји је знат но 
до при нео сла бље њу вла да ви не пра ва, је не до вр ше на при ва ти за ци ја. Знат на 
ко ли чи на ре сур са у др жав ном вла сни штву ре зул ти ра ла је ра стом мо ћи др жа-
ве да кон тро ли ше оста ле дру штве не и по ли тич ке ак те ре. Не тре ба за не ма ри ти 
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чи ње ни цу да се тран зи ци ја у Ср би ји од ви ја ла у пе ри о ду обе ле же ним гра ђан-
ским ра то ви ма и ме ђу на род ном вој ном ин тер вен ци јом, што је до дат но до-
при не ло ин сти ту ци о нал ној раз град њи и ин сти ту ци о нал ној не е фи ка сно сти. 

Ср би ја та ко ђе има ду гу исто ри ју ја ких не фор мал них ин сти ту ци ја, ко је 
да нас до при но се рас про стра ње но сти и ути ца ју не фор мал них мре жа и мре жа 
кли јен те ли зма. Ове мре же до при но се раз во ју не фор мал них ин сти ту ци ја 
ко је мо гу у пот пу но сти да по сти сну фор мал не. Ти ме се ства ра ју по вољ ни 
усло ви за зло у по тре бу мо ћи од стра не по ли тич ких ели та и на ру ша ва ње ин-
сти ту ци о нал ног раз во ја у мно гим обла сти ма, од пра во су ђа, до не за ви сних 
ре гу ла тор них те ла.
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TheImportanceoftheRuleofLawfortheImprovement
ofBusinessEnvironmentinSerbia

Abstract: In the glo bal eco nomy, whe re co un tri es com pe te for fo re ign in vest-
ment, it is very im por tant to bu ild an in sti tu ti o nal fra me work that will pro vi de 
fa vo u ra ble en vi ron ment for in vest ment. Stren gthe ning the ru le of law con tri bu tes 
to a mo re fa vo ra ble bu si ness en vi ron ment as it cre a tes a cli ma te of sta bi lity and 
pre dic ta bi lity, whe re bu si ness risks can be ra ti o nally as ses sed. Ser bia ma de cer tain 
pro gress in the sphe re of the ru le of law, but the si tu a tion in this area can not be 
de scri bed as sa tis fac tory. Im pro ving the ru le of law wo uld con tri bu te to the im pro-
ve ment of the bu si ness en vi ron ment, which wo uld en su re the com pa ra ti ve advan ta ge 
of the do me stic eco nomy in the world mar ket and com pen sa te for ot her di sa dva ta ges 
in the area of   at trac ting in vest ment. Be a ring in mind the im por tan ce of the ru le 
of law for im pro ving the bu si ness en vi ron ment, the aim of the work is to analyze 
the ac hi e ved re sults in the area of   im pro ving the ru le of law in Ser bia and iden tify 
key we ak nes ses in this fi eld. The analysis of the ru le of law is ba sed on the da ta of 
the World Ju sti ce Pro ject on the qu a lity of the ru le of law, as well as ot her in di ca tors 
that as sess the ea se of do ing bu si ness, de gree of com pe ti ti ve ness, qu a lity of 
go ver nan ce and de gree of eco no mic fre e dom and the de gree of de ve lop ment of 
de moc racy, who se pri mary goal is not to me a su re the ru le of law, but ne vert he less 
con tain so me in di ca tors of the ru le of law. The re sults of the analysis sho uld 
po int to the ac hi e ved re sults in the fi eld of the ru le of law in Ser bia, as a ba sis for 
iden tifying key we ak nes ses in this sphe re and are as in which the de e pe ning of the 
re forms wo uld con tri bu te to the im pro ve ment of the bu si ness en vi ron ment.
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