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САЖЕТАК: Према недавним проценама Министарства 
финансија Републике Србије, у јавном сектору Србије је 
запослено око 781.000 људи. Високо учешће ових предузећа 
у БДП-у, друштвеном богатству и запослености негативно 
утиче на економску ефикасност, подстиче финансијску 
недисциплину и  корупцију. Према анализама стручњака 
Светске банке, озбиљан програм реформи везан за ова 
предузећа довео би до фискалних уштеда, али и укупног 
повећања ефикасности домаће привреде. Пројекат под 
називом: „Србија: Поређење показатеља успешности 
(бенчмаркинг) комуналних предузећа и оцена поузданости 
података за период од 2007-2012. године“, реализовао се у две 
фазе, 2013. и 2014.години. Пројекат је спроводила  Интер-
институционална професионална мрежа у сектору вода 
Србије (ИПМ), уз подршку Светске банке и уз учешће Сталне 
конференције градова и општина (СКГО) као заинтересоване 
стране. 
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уВОД

Историја јавног сектора Републике датира још из периода соција-
листичког уређења државе и друштва. У том периоду, јавни сектор 
је имао задатак да  преко њега држава директно остварује утицај на 
збивања у националној економији. Након више од деценије од по-
четка процеса транзиције, у економији Србије је и даље веома ве-
лико учешће предузећа у државном и друштвеном власништву. 
Процењује се да тренутно послује око 1.300 предузећа која су под др-
жавном контролом, било по основу већинског државног власништва 
или по основу ефективне управљачке контроле (предузећа у рестру-
кутирању), са око 280 хиљада запослених, тј. преко 15% од укупног 
броја формално запослених у Србији, док се укупан број запослених 
у јавном сектору, према проценама Министарства финансија, креће 
преко 781 000. Основна карактеристика јавног сектора у Републици 
Србији јесте ниска ефикасност и висок ниво трошкова, у поређењу са 
квалитетом и обимом услуга које тај сектор пружа. 

Бенчмаркинг се може описати као процес учења, који произилази из 
посматрања и анализирања позитивних искустава других, како би се дата 
искуства, уз неопходна прилагођавања применила у циљу унапређења 
сопственог пословања. Са аспекта примене бенчмаркинг је алат за 
праћење и побољшање перформанси, учењем из најбољих примера у прак-
си и разумевањем процеса помоћу којих су ти примери постигнути. У 
овом раду је описан процес бенчмаркинга и могућност његове примене у 
јавним предузећима. Циљ истражавања је утврдити утицај бенчмаркинг 
анализе на побољшање ефикасности јавних предузећа. Предмет рада је 
компаративна анализа података 40 водовода, добијених бенчмаркинг 
анализом.

Јавна предузећа утичу на резултат привреде у великој мери и због 
специфичности своје делатности, јер производе инпуте за целу привреду, 
дугују доста приватном сектору, представљају велики генератор 
неликвидности, али и корупције и самим тим стварају одређену пословну 
климу у земљи. Због тога је предлог за спровођења бенчмаркинга, чији 
резултати могу допринети увођењу контролинга у јавна предузећа, Светска 
банка прихватила, као и обавезу комплетног финансирања пројекта. Током 
2012. и 2013. године реализовани су пројекти под називом „Прикупљања 
и анализе индикатора перформанси комуналних предузећа у Србији за 
период 2007-2011. година“ (у даљем тексту „Бенчмаркинг 1“), и пројекат 
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под истим називом за период 2008-2012., „Бенчмаркинг 2“. Пројектима је 
обухваћено 40 комуналних предузећа водовода и канализације у Србији, 
а спроведени су уз финансијску подршку Светске банке, кроз сарадњу не-
владине организације Интер-институционалне професионалне мреже у 
сектору вода Србије (ИПМ) и предузећа учесника. Пројекат је био под-
ржан и од Сталне конференције градова и општина (СКГО), а приликом 
рада је коришћена методологијама Међународне мреже за бенчмаркинг 
водоводних и канализационих предузећа (IBNET). Методологија IBNET је 
детаљније описана у наставку овог рада. Структуру рада чини упознавање 
са проблематиком неефикасности јавног сектора у Србији, појмом и 
врстама бенчмаркинга, пројектом бенчмаркинга спроведеним у Србији, 
упознавање са методологијом, као и резултати добијени обрадом података 
из пројекта.

ПРОБЛЕМАтИКА ЈАВНОГ СЕКтОРА у СРБИЈИ

Јавни сектор Републике Србије чини велики број јавних предузећа, па 
стога он може да се посматра у ужем и ширем контексту. У ужем контекс-
ту, јавни сектор Републике Србије чине јавна предузећа чији је оснивач 
Република, јавна предузећа чији је оснивач покрајина, и комунална јавна 
предузећа, док шири контекст јавног сектора, поред наведених јавних пре-
дузећа, чине и сва друга привредна друштва и појединци који директно и 
индиректно послују са тим јавним предузећима (Анђелић и Ђаковић, 2013, 
стр.60). Не постоје званични подаци о броју запослених у јавном сектору 
Републике Србије али, све релевантне процене указују да је више од 781 000 
радника директно или индиректно запослено у овом сектору што, у од-
носу на укупан број запослених од 1698000 радника, представља значајно 
учешће. Значај јавног сектора у Републици Србији може се илустровати и 
следећим подацима (Арсић и др., 2010, стр.143):

•	 путем пореза и јавне потрошње прерасподељује се преко 40% бруто 
домаћег производа Републике Србије;

•	 јавне инвестиције учествују са 15% у укупним инвестицијама.

У већини јавних предузећа мало је могућности да се детерминише оп-
тималан ниво трошења (улагања). У таквим ситуацијама одговорна лица 
настоје да потроше онолико колико одобрени буџет дозвољава, иако пред-
виђени износи у буџету могу бити виши у односу на објективно потребне 
износе трошења. Из тог разлога, многа јавна предузећа имају обележје опе-
ративно неефикасних организација, па је оправдана потреба да се овако 
гледање промени (Крстић, Стевановић и Џунић, 2011, стр.434).
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Кључни проблеми у јавном сектору Републике Србије су:

1. високи трошкови државне управе и јавних служби у виду масе за-
рада запослених и њиховог учешћа у бруто домаћем производу;

2. устаљена пракса формирања разних државних агенција и сличних 
институција, без претходне процене постојеће инфраструктуре и 
оцене да ли у држави већ постоји организација која те послове ради 
или има капацитете да их обавља;

3. нерационално трошење буџетских средстава субвенционисањем 
неефикасних јавних предузећа;

4. неефикасни системи пензијског осигурања, социјалне и здравстве-
не заштите и образовања;

5. неефикасна и бирократизована администрација која подстиче при-
ватни сектор на сиву економију.

Посебан проблем је неефикасност јавних предузећа. Анализа финан-
сијских извештаја за период од 2007. до 2011. године показује да су, осим у 
првој години посматраног периода, јавна предузећа у Републици Србији 
пословала са нето губитком. Његов највећи износ забележен је у 2009. го-
дини. У укупном нето финансијском резултату привреде, тј. нето губитку, 
јавна предузећа, посматрана заједно, учествовала су са око 1/4 (Министар-
ство финансија Републике Србије, 2011, стр.19).

Формирање цена услуга у јавном сектору садржи социјалну компонен-
ту која не обезбеђује економску одрживост, а механизми наплате потражи-
вања су неефикасни. Управљање у већини ових предузећа је неефикасно 
и под утицајем политичких партија. Да би се боље схватила неопходност 
мера усмерених на реформу јавног сектора Републике Србије, потребно је 
сагледати, на првом месту, величину јавног сектора у Републици Србији и 
упоредити га са подацима других земаља. Такође, битно је сагледати како 
се крећу просечне зараде запослених у овом сектору. У анализи јавног 
сектора, кључно питање је која величина и структура чини овај сектор 
ефикасним. Чињеница је да не постоји јединствена, оптимална величина 
јавног сектора за све земље, јер свака земља у одређеном раздобљу треба да 
процени оптималну величину јавног сектора.

Након више од деценије од почетка процеса транзиције, у економији 
Србије је и даље веома велико учешће предузећа у државном и друштве-
ном власништву. Процењује се да тренутно послује око 1.300 предузећа 
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која су под државном контролом, било по основу већинског државног 
власништва или по основу ефективне управљачке контроле (предузећа у 
реструкутирању), са око 280 хиљада запослених, тј. преко 15% од укупног 
броја формално запослених у Србији. Ова предузећа можемо поделити у 
три широке групе: 

1. Предузећа у надлежности Агенције за приватизацију. У ову групу 
улази око 600 предузећа са око 100 хиљада за послених. 

•	 Велика	јавна	и	државна	предузећа.	Ова	група	се	даље	може	подели-
ти на две подгрупе: 

•	 Јавна	предузећа	која	обављају	услуге	од	општег	значаја	и	послују	у	
оквиру регулисаних тржишта под (претежно) монополским усло-
вима (нпр. ЕПС, Железнице Србије, Путеви Србије, Србијагас, ПТТ 
Србија). У овој групи налази се десетак предузећа са око 80 хиљада 
запослених. 

•	 Велика	 државна	 предузећа	 која	 послују	 у	 конкурентским	 индус-
тријама (нпр. Телеком, Галеника, Јат, Сартид, Скијалишта Србије) 
и др. У овој групи је око 40 предузећа са око 33 хиљаде запослених.

2. Локална јавна предузећа. У овој групи је око 650 предузећа са око 70 
хиљада запослених. Најбитнија у овој групи су локална комунална 
предузећа. (Светска банка, 2012., стр.8)

Иако је током претходне деценије остварен знатан напредак у прива-
тизацији друштвених и реструктурирању јавних пре дузећа, стање у овој 
области је незадовољавајуће. И даље постоји велики број неприватизо-
ваних друштвених предузећа, док је процес реструктурирања јавних и 
других државних предузећа недовршен. Не улазећи у економске и прав-
не разли ке између државних (јавних и других) и друштвених предузећа, 
њихова заједничка особина је да се директно или инди ректно налазе под 
контролом државе. 

Учешће предузећа под државном контролом у БДП-у Србије је врло 
високо, што негативно утиче на економску ефикасност, подстиче финан-
сијску недисциплину, корупцију и др. Према мишљењу стручњака Светске 
банке, увођење корпоративног управљања у јавна предузећа, као скуп пра-
вила и понашања која одређују како се тим предузећима управља и како 
се контролишу, значајно би допринело њиховом ефикаснијем пословању.
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ПРЕДМЕт И ПОЛАЗИШтЕ ИСтРАЖИВАЊА

Стручњаци  Светске банке оцењују да су проблеми у пословању јавних 
предузећа најчешће повезани с проблемима у управљању, јер се на њима 
прелама више циљева, за разлику од приватних предузећа где је циљ само 
максимизација профита. Код јавних предузећа, улога државе је да оства-
рује профит, али та предузећа су и инструмент за спровођење јавних по-
литика, што јесте легитиман циљ, ако се на то дода и улога државе као 
регулатора, сви ти циљеви нису нужно усклађени и то је главни проблем у 
управљању јавним предузећима.

Стручњаци Светске банке наводе и да проблем код јавних предузећа  
представља фрагментираност контроле над јавним предузећима међу 
разним министарствима и агенцијама, уплитање политике у њихово по-
словање, слаба управљачка тела и недостатак одговорности за постигнуте 
резултате. 

Због тога Светска банка са Владом ради на ширем програму реформи 
јавних предузећа, у чему је први корак било доношење Закона о јавним 
предузећима, а на средњи рок следи корпоративизација, посебно великих 
предузећа и развијање механизма за дефинисање циљева и надзор посло-
вања.

Јавна предузећа утичу на резултат привреде у великој мери и због спе-
цифичности своје делатности, јер производе инпуте за целу привреду, ду-
гују доста приватном сектору, представљају велики генератор неликвид-
ности, али и корупције и самим тим стварају одређену пословну климу у 
земљи.  Због тога је предлог за спровођења бенчмаркинга, чији резултати 
могу допринети увођењу контролинга у јавна предузећа, Светска банка 
прихватила, као и обавезу комплетног финансирања пројекта.

За који приступ ће се компанија определити, зависи од њене стратешке 
одлуке у вези са питањем зашто компанија постоји и шта треба да постане. 
Бенчмаркинг је корисна метода за, како прилагођавање, тако и за остварење, 
инструмент за идентификацију и оцену сопственог конкурентског положаја. 
Његова релативна једноставност, као инструмента, и високи потенцијални 
позитивни резултати његове примене, доводе до све шире његове употребе, 
како у профитним, тако и у непрофитним организацијама. Ширина 
примене, разлог је све већег интереса за бенчмаркинг у домаћој пословној 
пракси. Правилно коришћење овог инструмента доводи до унапређења 
пословних процеса и квалитета производа и услуга, снижавања трошкова 
пословања, повећања задовољства купаца, отварања нових пословних 
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могућности, постизања конкурентске предности, повећања креативности 
унутар организације, повећања профита и др.

Крајем јула 2012. године успешно је окончан пројекат „Прикупљања 
и анализе индикатора перформанси комуналних предузећа у Србији 
за период 2007-2011. године”, који је спровело удружење Интер-
институционална професионална мрежа у сектору вода Србије (ИПМ) у 
сарадњи са Светском банком и Међународном мрежом за бенчмаркинг 
водоводних и канализационих предузећа (IBNET ), а уз институционалну 
подршку на националном нивоу од стране Сталне конференције градова 
и општина (СКГО). У истом периоду 2013. године окончана је и друга фаза 
пројекта.

На пројекту је учествовало укупно 40 комуналних предузећа из целе 
Србије, а општи циљ Пројекта је био да се у сарадњи професионалаца из 
већег броја предузећа која управљају комуналним водама, изврше при-
преме за успостављање јединственог националног система упоређивања 
и унапређења перформанси рада, односно бенчмаркинга предузећа у об-
ласти водоснабдевања и санитације, што би знатно допринело повећању 
ефикасности сваког појединог предузећа.. 

ВРСтЕ БЕНЧМАРКИНГА ПРИМЕЊЕНЕ у ПИЛОт ПРОЈЕКту

У литератури се најчешће спомињу следећи типови бенчмаркинга: 
интерни (1), екстерни конкурентски (2), екстерни функционални (3), 
екстерни генерички (4), комбиновани (5), (Harrington, H.J. и др.1996., 
стр.34.).

У пилот пројекту Бенчмаркинга у Србији промењивани су интерни 
бенчмаркинг (поређење сопствених индикатора у последњих пет година, 
приказани у Еxцел табелама) и екстерни функционални и генерички (по-
ређење процеса и елемената процеса са осталим водоводима). Резултати 
екстерног бенчмаркинга су приказани графички.

Интерни бенчмаркинг

Многе компаније имају пословање распоређено на више локација, 
одељења, организационих јединица или различитих земаља. У таквим 
случајевима пословање се састоји од сличних операција које се веома јед-
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ноставно могу упоређивати, те утврдити предности и недостаци у посло-
вању сваке од њих.

Интерни бенчмаркинг подразумева двосмерну комуникацију и раз-
мену мишљења између организационих јединица у оквиру једне, или из-
међу више организација које су у саставу јединственог пословног система 
у земљи и иностранству. Подразумева поређење организационих целина 
у оквиру једне компаније на интерном нивоу. При том се претпоставља да 
је пословни процес у једном делу организације успешнији од пословних 
процеса у преосталим деловима организације. Овај облик бенчмаркинага 
је могућ у великим компанијама, које у свом саставу имају више организа-
ционих јединица.

Циљ интерног бенчмаркинга је да компанија стекне увид у сопствено 
пословање. На овај начин обезбеђује се уједначавање квалитета пословања 
свих организационих јединица у компанији и представља добру основу за 
екстерни бенчмаркинг. Интерни бенчмаркинг има сврху да одреди интерне 
стандарде пословања компаније, и да одреди најпогодније и најефикасније 
пословање и да га спроведе у другим организационим деловима. 
Међусобно се упоређују делови и целине у односу на: продуктивност; 
ефикасност; искоришћење ресурса, трошковну и временску структуру, 
квалитет пословања и сл. На тај начин, могу се утврдити места настанка 
трошкова, проблема, резерви, могућности рационализације и побољшања 
унутар компаније. У случају интерног бенчмаркинга, неопходни подаци су 
доступни, док се са друге стране поставља питање објективности. .(Визјак 
A, и др. 2006., стр.171.) 

Слабост интерног бенчмаркинга је то што се њиме не постижу вели-
ке промене у пословању. Интерни бенчмаркинг може представљати добру 
припрему за спровођење екстерног (конкурентског) бенчмаркинга. Након 
спровођења интерног бенмаркинга унутар компаније, многе компаније 
настављају бенчмаркинг активност екстерним конкурентним бенчмар-
кингом. 

Екстерни бенчмаркинг

Екстерни бенчмаркинг означава компарацију делатности наше 
компаније с делатношћу компанија око нас,  или укључује идентификацију 
производа, услуга и пословања  компанија на другим светским тржиштима 
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које се баве истом делатношћу, или укључују у своје пословање процесе 
или делове процеса сличне нашој компанији.(Визјак A, и др. 2006., стр.182.) 

Екстерни (конкурентски) бенчмаркинг представља поређење 
делатности једне организације са директним конкурентима ради 
добијања важних података о пословању конкурената (Haim, А, и 
др. 1992., стр.41.). Исто тако, екстерни конкурентски бенчмаркинг 
помаже предузећу у позиционирању сопственог  производа, услуге и 
пословања у односу на директне конкуренте. Највећи проблем овог 
типа бенчмаркинга је добијање поузданих података везано за саме 
технологије пословања, а не само за јавно доступе податке, као што 
су број запослених, биланс стања и успеха итд. За стицање увида у 
пословање конкуренције, могу послужити и секундарни подаци. Ту 
се првенствено мисли на маркетиншка истраживања са купцима, 
продавцима и добављачима. Искуства стејкхолдера могу послужити 
за стицање представе о профилу конкуренције. Пример екстерног  
бенчмаркинга је америчка индустрија нафтних деривата Texaco, која 
послује удружена са малопродајном мрежом бензинских пунпи, која 
се пореди са компанијом  Seven Eleven на пољу врсте производа као и 
малопродајне мреже (Fleisher, G., и др. 1995., стр. 15.).

Компаративна анализа може се реализовати преко различитих перфор-
манси, у које спадају: тачност, поузданост, информисаност, комплетност, 
учесталост, флексибилност, безбедност, цена и сл. Степен задовољења за-
хтева корисника директно зависи од: структуре, обима, квалитета и цене 
услуге. Један од уобичајених приступа конкурентском бенчмаркингу је ку-
повина конкурентских производа и услуга, након чега следи њихово ана-
лизирање у сврху идентификације њихове конкурентске предности. 

Екстерни индустријски (функционални) бенчмаркинг подразумева 
поређење неке од функција компаније са истим функцијама других ком-
панија светске класе. Пореде се производи, услуге, логистика и пословни 
процеси, или неке од других функција компаније са истим функцијама 
других предузећа, без обзира којим се пословањем оне баве и да ли та пре-
дузећа припадају истој грани или не. У овом случају није битно да ли те 
компаније припадају истој грани. Циљ поређења је да се утврди идеално 
пословање. Овај облик бенчмаркинг процеса даје могућности постизања 
изврсних пословних резултата. Недостаци овог облика су: високи трош-
кови и окупираност партнерских компанија сопственим бечхмаркинг 
процесом. Предности и слабости конкуренције оцењују се по више крите-
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ријума, у које спадају: квалитет производа; његова доступност; квалитет 
техничке помоћи и подршке; квалитет продајног особља.

Екстерни генерички бенчмаркинг обухвата различите делатности 
чијим поређењем се проналазе сличности међу многим пословним 
процесима. Екстерни генерички бенчмаркинг, који се још назива и 
трансиндустријски бенчмаркинг, представља целокупно поређење на нивоу 
различитих индустријских или услужних грана. Овим начином, откривају 
се иновативни процеси, као што су пословна култура, комуникација, 
кодекс понашања и друге које користе ефикасни пословни системи.Ако се 
поређење врши с разним подацима сакупљеним на секторској привредној 
разини, деловање се назива секторски бенчмаркинг. Секторски 
бенчмаркинг може се примењивати кроз поређење с  водећим предузећем 
у националној индустријској грани, али такво водеће предузеће не мора 
нужно бити директан конкурент на тржишту. ( Kozak, M. & Rimington 
,1998, стр.36.). Овај тип бенчмаркинга је тешко применљив за сиромашна 
и средња предузећа, односно предузећа ниже и средње класе јер она не 
испуњавају критеријуме за поређење са најбољима (ова предузећа не би 
имала никакве користи од поређења са лидерима). 

Комбиновани интерни и екстерни бенчмаркинг креће са интерним, 
а завршава са екстерним бенчмаркингом. Комбиновани бенчмаркинг 
обично даје најбоље резултате. Овде се више делова једног предузећа пореди 
са више других предузећа. Користи се у истраживању најбољег производа, 
производног процеса и њихово коришћење као стандарда за њихово 
побољшање. Свака организација бенчмаркинг процесе комбинује по 
сопственим потребама и преференцијама. У пилот пројекту Бенчмарконг 
водоводних предузећа у Србији 2012., као и у следећој фази, 2013. године, 
коришћена је комбинација интерног и екстерног бенчмаркинга. 

уЧЕСНИцИ у ПРОЈЕКту И МЕтОДОЛОГИЈА

У пројекту Бенчмаркинг 1, односно поређењу учинка водовода и кана-
лизације у Србији током 2012. године, учествовало је 15 комуналних пре-
дузећа, док је у Бенчмаркингу 2 учествовало 30 предузећа. Обзиром да је 
пет предузећа учествовало на обе фазе пројекта, укупан број у обе фазе 
пројекта је 40 учесника.

Подаци су прикупљани на годишњем нивоу за период од 2007-2012. го-
дине.  Oцењивање поузданости података vršeno je по методологији предло-
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женој од стране Међународне бенчмаркинг мреже водоводних и канализа-
ционих предузећа (IBNET), док за старије податке од 2007.годинe, то није 
рађено. Примењен је принцип самооцењивања уз спољну контролу ауди-
тора другог водовода учесника, односно коришћен је принцип међусобне 
подршке између предузећа. На овај начин је стављен акценат на друштве-
ни значај бенчмаркинга, као алата који може послужити за успостављање 
комуникације, идентификовање најбољих пракси и проблема са којима 
се треба суочити и упаривање предузећа која могу радити на међусобном 
јачању капацитета. IBNET метод коришћен у бенчмаркинг анализама је 
задат у модификованој Еxcel табели која садржи 80 тражених индикатора 
за  претходних пет година. 

Интересантно је напоменути да су колеге из великих предузећа (нпр. 
из Новог Сада) помагале колегама из мањих предузећа које би вероватно 
имале непремостиве проблеме у раду на пројекту да није било те подрш-
ке (нпр. из Бача). И поред тога што подаци из Бача нису могли да прођу 
оцењивање услед одсуства мерења улаза воде у систем, постојећи подаци 
су прикупљени, указано је на потребно унапређење мерне опреме, а пред-
ставници ИПМ и новосадског водовода размишњају о начину даљег обез-
беђивања подршке колегама из Бача у циљу унапређења поузданости по-
датака. Успостављање овакве сарадње на бази солидарности у ситуацији у 
којој се налази наша држава има и већи значај од самог достизања жељене 
поузданости података, односно на овај начин друштвени значај бенчмар-
кинга добија своју пуну потврду. 

Листа података и њихова класификација

Подаци су класификовани у 4 категорије: институционални по-
даци (1-11; 38-43), технички подаци (12-37), подаци о приходима (44-
57), подаци о трошковима (58-74).

Институционални подаци

1.Број насеља са услугом водоснабдевања, 2. Број насеља са услугом 
канализације, 3. Укупан број запослених, 4. Укупан број запослених – во-
довод, 5. Укупан број запослених – канализација, 6. Укупна популација 
на територији пружања услуге водоснабдевања, 7. Укупна популација  на 
територији пружања услуге канализације, 8. Популација услужена  во-
доводом, 9. Популација услужена директним водоснабдевањем и пу-
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тем заједничких чесми, 10. Популација услужена путем јавних чесми, 11. 
Популација услужена канализацијом; 38. Износ  рачуна за домаћинство 
које троши 6 м3 воде, 39. Фиксна месечна претплата за услугу водовода и 
канализације - категорија становништво, 40. Фиксна месечна претплата 
за услугу водоснабдевања - категорија становништво, 41. Фиксна месечна 
претплата за услугу канализације- становништво, 42. Просечна цена водо-
водног прикључка, 43. Просечна цена канализационог прикључка. 

Технички подаци

12.Број водоводних прикључака, 13. Број водоводних прикључака 
са исправним водомером., 14. Дужина дистрибутивне водоводне мре-
же, 15. Број кварова на дистрибутивном водоводном систему, 16. 
Трајање водоснабдевања (час/дан), 17. Број потрошача са прекидима у  
водоснабдевању, 18. Број канализационих прикључака, 19. Дужина кана-
лизационе мреже, 20. Број канализационих блокада, 21. Произведена вода 
(МИЛ. м3/год.), 22. Фактурисана воде (МИЛ. м3/год.), 23. Фактурисана вода 
путем мерења на исправним водомерима (МИЛ. м3/год.), 24. Фактурисана 
вода- становништво (МИЛ. м3/год.), 25. Фактурисана вода становништву 
путем директног водоснабдевања (МИЛ. м3/год.), 26. Фактурисана вода 
становништву путем јавних чесми (МИЛ. м3/год.), 27. Фактурисана вода 
индустрији и комерцијалним потрошачима (МИЛ. м3/год.), 28. Фактури-
сана вода институцијама и осталима (МИЛ. м3/год.), 29. Фактурисана вода 
као измерене количине у целости другом водоводу (МИЛ. м3/год.), 30. Зах-
тевани број тестова прерађене воде на резидуални хлор, 31. Реализовани 
број тестова прерађене воде на резидуални хлор, 32. Број тестова прерађене 
воде исправних на резидуални хлор, 33. Укупно прикупљена канализација 
(МИЛ. м3/год.), 34. Прикупљена канализација од становништва (МИЛ. 
м3/год.), 35. Прикупљена канализација од индустрије и комерцијалних 
потрошача (МИЛ. м3/год.), 36. Прикупљена канализација која је примар-
но пречишћена (МИЛ. м3/год.), 37. Прикупљена канализација која има 
најмање секиндарно пречишћавање (МИЛ. м3/год.), 

Подаци о приходима

44. Укупни оперативни приходи, 45. Укупни оперативни приходи – ста-
новништво, 46. Укупни оперативни приходи - индустрија и комерцијални 
корисници, 47. Укупно фактурисано за водоснабдевање, 48. Укупни фак-
турисано за канализацију, 49. Укупни фактурисано за водоснабдевање – 
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становништво, 50. Укупно фактурисано за водоснабдевање - индустрија и 
комерцијални корисници, 51. Укупно фактурисано за воду за институције 
и остало, 52. Укупно фактурисано за воду дистрибуирану у маси другом 
водоводу, 53. Укупно фактурисано за канализацију – становништво, 54. 
Укупно фактурисано за канализацију за индустрију и комерцијалне ко-
риснике, 55. Укупна дуговања, 56. Укупна годишња потраживања, 

Подаци о расходима

57. Укупан приход од водовода и канализације, 58. Укупни оператив-
ни трошкови водовода и канализације, 59. Укупни оперативни трошкови 
водовода, 60. Укупни оперативни трошкови канализације, 61. Трошкови 
радне снаге, 62. Трошкови електричне енергије, 63. Трошкови по уговору 
за трећа лица, 64. Укупна вредност основних средстава укључујући радове 
у току, 65. Бруто вредност основних средстава укључујући радове у току – 
водовод, 66. Бруто вредност основних средстава укључујући радове у току 
– канализација, 67. Субвенције или буџетска средства пласирана у преду-
зеће, 68. Зајмови међународних финансијских институција, 69. Зајмови 
државних банака, 70. Зајмови комерцијалних банака или власника обвез-
ница, 71. Укупна потрошња електричне енергије, 72. Укупна потрошња 
електричне енергије за водовод, 73. Укупна потрошња електричне енергије 
за канализацију, 74. Укупна потрошња електричне енергије за остале услу-
ге и административне зграде предузећа (IBNET, 2012.).

Оцена поузданости података

На основу препорука IBNET, оцена података је класификована у 5 ка-
тегорија:

Оцена 1 – Податак заснован на поузданом запису, процедурама, 
претрагама и анализама, што је прописно документовано и препознато 
као најпоузданије;

Оцена 2 – Генерално, као и оцена 1, али са мањим недостацима: Нека 
документација недостаје, прорачун је застарео, ослањање на незваничне 
извештаје или је начињена мања екстраполациј;

Оцена 3 – Екстраполација између два податка која су поуздана;
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Оцена 4 – Засновано на најбољим проценама запослених у предузећу, 
без мерења и документоване евиденције;

Оцена 0 – Нема расположивог податка

На основу добијених оцена извлачи се просечна оцена за сваку од ка-
тегорија података. Један од услова да комунално предузеће добије акре-
дитацију је да добијени индикатори буду засновани на подацима за које 
је оцењено да им је степен поузданости најмање 70% за сваку појединачну 
категорију (Настић, С., и други, 2013., стр.5-6) .

5.  РЕЗуЛтАтИ И ОПАЖАЊА

На основу анализа прикупљених података за 40 предузећа која су 
учествовала на пројекту, за осматрани период од 2007-2012. године, могу се 
констатовати следећи генерални закључци: 

1. нема учешћа приватног капитала, 

2. обезбеђено је континуално водоснабдевање становништва (24/365),

3. нема основног водоснабдевања путем јавних чесми, 

4. прираштај водоводне мреже 1%/год.,

5. прираштај канализационе мреже 2%/год., 

6. пад популације – броја потрошача (осим у случају Новог Сада),

7. тренд пада вредности количине дистрибуиране и обрачунате воде, 
тренд раста цене воде и каналисања, 

8. нема повлашћених тарифа за социјално угрожене потрошаче, 

9. фиксна месечна надокнада за услугу се примењује у малом броју 
предузећа,

10. само 3 предузећа учесника имају секундарно пречишћавање от-
падних вода. 

Значајно је посебно напоменути непостојање повлашћених тари-
фа за социјално угрожено становништво, што представља један од 
основних услова за друштвено одговорно, као и немогућност дости-
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зање тарифа које би могле да омогуће самоодрживост система водо-
вода и канализације. (Крстић, A., 2012., стр.46.),  

У графицима од 1. до 4, дат је приказ неколико карактеристичних ин-
дикатора срачунатих на основу прикупљених података. Како би се избегла 
евентуална расправа око појединалних случајева који по правилу морају 
бити детаљно анализирани, на графицима нису дата имена предузећа. У 
овом случају подаци су приказани у растућем низу по угледу на публико-
ване извештаје EBC (Европска бенчмаркинг мрежа).  

Након завршеног процеса прикупљања и оцене података 40 предузећа, 
формирана је база свих података и индикатора који омогућавају сваком 
поједином предузећу да своје индикаторе пореди са осталим предузећима 
учесницима. Поред тога, најкарактеристичнији индикатори учесни-
ка су објављени на интернет сајту Међународног удружења за бенчмар-
кинг предузећа водовода и канализације (IBNET), где постоји могућност 
поређења индикатора на глобалном нивоу са предузећима готово свих 
земаља у свету.

График 1. Покривеност оперативних трошкова предузећа у 2011. години 
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Покривеност оперативних прихода расходима, у просеку око нуле, 
врло ниска. У квадрату су предузећа која нису раздвојила делатности.
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График 2. Трошкови радне снаге у односу на оперативне трошкове у 2011. 
години (%).
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Извор:- Аутор

Средња вредност износи око 55% од укупних оперативних трошкова, 
што је далеко изнад рвропског просека..

График 3. Трошкови електричне енергије у односу на оперативне 
трошкове у 2011. години (%).
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Извор:- Аутор

Средња вредност износи око 12% од укупних оперативних трошкова, 
што је веома висок проценат и указује за нерационално коришћење елек-
тричне енергије.
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График 4. Бруто основна средства предузећа у 2011. години (усд/
популација)

 $-
 $50.00

 $100.00
 $150.00
 $200.00
 $250.00
 $300.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Бруто основна средства 
(УСД/популација)
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Средња вредност износи око 100 усд по становнику. Сам распон вред-
ности указује на проблеме у књиговодству и начину вођења евиденције.

ЗАКЉуЧАК

Као последица наслеђа претходних друштвено политичких окол-
ности и дешавања током 1990-тих, кључни проблеми који карактеришу 
и оптерећују пословање и положај ЈКП су: ЈКП своју делатност обављају 
под сталним утицајем политичких фактора , ЈКП немају самостал-
ност у располагању имовином коју користе; због политике админстра-
тивног лимитирања цена, субвенционисања становништва преко цена 
комуналија и ниског степена наплате уз истовремени раст трошкова и от-
пис потраживања, ЈКП су финансијски ослабљена и често неликвидна. Пи-
лот пројекат Бенчмаркинг 1 i 2, тј. пројекат поређења индикатора успешно-
сти предузећа водовода и канализације у Србији је показао да предузећа у 
сарадњи са невладиним сектором (ИПМ) могу самостално да се организују 
и кроз међусобну сарадњу реализују прикупљање, обраду и оцену подата-
ка. Акценат у пројекту је стављен на поузданост података о сопственом 
предузећу, док је упоређивање индикатора било стављено у други план. 
Тиме се избегава тенденција за надметањем тј. прилагођавањем података 
са осталим учесницима, а наглашава потреба за предузимањем мера како 
би се поједини подаци учинили поузданијим. Генерални уочени недоста-
ци односе се на начин мерења дистрибуиране воде – нема увек поузданих 
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мерења, мерења потрошње воде – % неисправних водомера, непостојање 
ГИС база података о водоводној и канализационој мрежи и сл. 

Успех пилот пројекта из 2012., омогућио је наставак рада и током 
2013. године, са већим бројем предузећа учесника – 25, из целе Србије, 
као и иницијативом за проширење сарадње на пројекту са водоводи-
ма у регионуj југоисточне Европе. У пројекту Бенчмаркинг 2 који је 
покренут 2013. године, посебна пажња је стављена на документовање 
недостатака у мерењима. 

SUMMARY 
BENCHMARKING CONCEPT IMPLEMENTATION 

IN ORDER TO INCREASE EFFICIENCY OF PUBLIC 
COMPANIES

According to recent reports by the Ministry of Finance of the Republic of 
Serbia, the Serbian public sector employs approximately 781,000 people. The 
high share of these enterprises in GDP, social wealth and employment has a 
negative impact on economic efficiency and encourages financial indiscipline 
and corruption. According to the World Bank expert analysis, a serious reform 
program related with these companies would lead to fiscal savings and to the 
overall efficiency increase of the domestic economy. The project titled “Serbia: 
Comparison of performance indicators (benchmarking) utility and score 
reliability data for the period 2007-2012”, was carried out in two stages, in 2013 
and 2014. The project was implemented by the Inter-institutional professional 
network in Water Sector of Serbia (IPM), with the support from the World Bank 
and participation of the Standing Conference of Towns and Municipalities 
(SCTM) as an interested party. 

Keywords: benchmarking, data reliability, efficiency indicators, utilities
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