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ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА И ФИСКАЛНИ 
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САЖЕТАК: Фискална политика представља један 
од најважнијих сегмената економске политике, а њена 
релевантност се огледа кроз процес опорезивања и 
прикупљања јавних прихода ради формирања средстава 
за финансирање јавних расхода. Управо зато, она означава 
употребу фискалних прихода и буџетских расхода који морају 
бити усаглашени са циљевима и задацима макроекономске 
политике. Циљ рада јесте дефинисање позиције фискалне 
политике у економским токовима Србије са аспекта кључних 
фискалних индикатора. Такође, приказом њиховог кретања 
омогућава се сагледавање целокупног стања у јавним 
финансијама наше земље и манифестује примарна сврха овог 
рада тј. актуелни фискални трендови у Србији. Сам рад се 
састоји из три дела, где се у првом истиче улога и функција 
фискалне политике у економији, други и трећи део су 
емпиријске природе поткрепљени одговарајућим табеларним 
и графичким приказима. Конкретно, поред примарних 
фискалних показатеља, нагласак је стављен на јавне приходе 
и јавне расходе, њихову структуру и кретање, као и учешће у 
бруто домаћем производу Србије.
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јавни приходи, јавни расходи

УВОД

У савременим условима пословања, фискална политика има изузе-
тан значај у подржавању интензивног и динамичног привредног раста у 
свим тржишним економијама. У зависности од релевантности појединих 
компоненти у дефинисању динамике економског раста мењала су се и на-
стојања креатора политике развоја тржишних привреда да инструменти-
ма и мерама фискалне политике у што већем степену стимулативно делују 
на инвестициону активност. Тако су се профилисала два основна начина 
помоћу којих је могуће позитивно деловати на привредни развој. Директ-
но формирање средстава за инвестиције помоћу мера фискалне политике 
подразумева први начин и карактеристично се везује за ниже нивое раз-
вијености, док је други усмерен на имплементацију разноврсних фискал-
них мера којима се подстичу склоност штедњи и активност инвестирања. 

Кориговањем стопа пореза и доприноса могуће је дестимулисати или 
стимулисати производњу, промет и потрошњу, па тако повећање стопе по-
реза на промет одређеног производа дестимулише његову продају управо 
због пораста његове цене (Веселиновић, 2010., стр. 293). 

Многи аутори истичу да фискална политика и јавна потрошња пред-
стављају главне варијабле које утичу на економску стабилност и одрживост 
(Perroti, 2004; Ocnean, 2006; Woo, 2010; Mashkoor et al, 2010). Превелика јав-
на потрошња представља један од главних покретача кризних поремећаја у 
данашњим привредама, те је стога потребно водити промишљену и балан-
сирану фискалну политику. Значај фискалне политике је додатно појачан 
интензивирањем процеса глобализације и само чврста фискална политика 
која се успешно реализује и прилагођава може бити од помоћи тржишним 
економијама (Daniel et al, 2006., стр. 7). С друге стране, слаба фискална дис-
циплина угрожава елементарне циљеве као што су стабилност и раст као и 
наглашава чињеницу да ће приступ међународном капиталу бити смањен 
управо због неадекватне фискалне политике и њене имплементације.
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ЗНАЧАЈ И УЛОГА ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Фискална политика представља један од најважнијих сегмената еко-
номске политике, а њена релевантност се огледа кроз процес опорезивања 
и прикупљања јавних прихода ради формирања средстава за финансирање 
јавних расхода. Управо зато, она означава употребу фискалних прихода и 
буџетских расхода који морају бити усаглашени са циљевима и задацима 
макроекономске политике. Држава обезбеђује средства путем опорези-
вања, која се сливају у буџет и друге фондове, ради расподеле и трошења 
на различите јавне потребе тј. покривања јавних расхода. На макро нивоу, 
фискална политика има значајну улогу у обезбеђивању економске стабил-
ности што је и предуслов за постизање и одржавање привредног раста, док 
с друге стране кроз добро осмишљене порезе и политику потрошње осигу-
рава адекватни ниво инвестиција, продуктивности и запослености.

Siyan и Adebayo (2005) истичу да фискална политика представља ва-
жан инструмент Владе за остваривање макроекономске стабилности у 
економијама развијених земаља. Rena (2006) под фискалном полит-
иком подразумева средство путем кога влада може подесити ниво 
потрошње у циљу праћења и утицаја на националну економију. Од-
нос између економског раста и фискалне политике је изузетно ком-
плексне природе и од кључног значаја за креаторе политике сваке 
земље (Cottarelli, Jaramilo, 2012., стр. 3). Проблематика фискалног де-
ловања на привредни раст и развој манифестује се у мобилизацији 
акумулационог потенцијала и стимулисању техничко технолошког 
прогреса и секторској оријентацији инвестиција (Ристић, 2010., стр. 
278). Намера фискалне политике је стимулисање економског и со-
цијалног развоја кроз постизање одговарајућег баланса између опо-
резивања, трошкова и задуживања и одрживог раста (Оcran, 2009., 
стр. 2). Фискално управљање је адекватно и јако само онда када влада 
може водити фискалну политику на одржив начин уз ефикасно пру-
жање јавних добара и услуга (Rena, Kefela, 2011., стр. 24). 

Фискални системи представљају кључни фактор који утиче на ефи-
касност једне економије и уз помоћ фискалне политике креира се одгова-
рајуће окружење за рапидни економски раст (Popa, Codreanu, 2010., стр. 2). 
Овај подсистем подразумева целокупност свих фискалитета, које држава 
принудним путем наплаћује од физичких и правних лица, као и свеобух-
ватност правних прописа, ради покривања јавних потреба. 
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У методолошком погледу фискални систем може се посматранти са три 
становишта (Стакић, 2012., стр. 118):

•	 институционални аспект обухвата законско регулисање појединих 
облика јавних прихода и моделе финансирања појединих јавних 
потреба;

•	 функционални аспект обухвата дефинисање примарних задатака 
фискалног система у оквиру конкретног система привреде;

•	 политички аспект односи се на конзистентност његове институ-
ционалне основе и функционисања његовог механизма са основ-
ном политичком концепцијом и оријентацијом друштвено економ-
ског система.

Фискални систем савремених држава подразумева комбинацију већег 
броја пореза који су конципирани тако да одговарају датим економским и 
социјалним циљевима. Државе имају различите пореске системе због тога 
што имају диферентне потребе за средствима којима финансирају јавне 
расходе. Према Штиглицу (2008) постоји пет начела “доброг” пореског сис-
тема:

•	 економска ефикасност пореског система која се огледа кроз ефикас-
ну расподелу ресурса;

•	 једноставност у административном погледу подразумева порески 
систем који је релативно симплификован и економичан за спро-
вођење;

•	 порески систем треба бити флексибилан тј. способан да правовре-
мено реагује на измењене економске околности;

•	 порески систем који је политички одговоран, односно формулисан 
на начин да појединци могу проверити шта плаћају и проценити 
колико такав систем рефлектује њихове преференције;

•	 порески систем мора правично да се односи према различитим 
појединцима.

Добар фискални систем и адекватна фискална политика треба да обез-
беде рационализацију јавне потошње кроз редуковање њеног учешћа у 
друштвеном производу и финансирање из реалних извора на принципу 
буџетске равнотеже (Аџић, Поповић, 2005., стр. 191).
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Функције и мере фискалне политике

Основни задаци фискалне политике, као саставног дела економске по-
литике, су смањење удела јавних расхода, стабилизовање јавног дуга и ре-
дуковање фискалног дефицита у БДП који је последњих година на забриња-
вајућем нивоу. Остваривање привредног раста, уз мањи дефицит текућег 
рачуна, захтева чврсто фискално прилагођавање које смањује јавну пот-
рошњу и спровођење структуриних реформи које стимулишу раст и кон-
курентност (Аничић, 2014., стр. 307). Што се тиче конкретно вишег ути-
цаја фискалне политике, углавном се истиче претпоставка да већи порези 
имају тенденцију да смање економски раст због дисторзивних ефеката које 
стварају тако што обесхрабрују отварање нових компанија и радних мес-
та и тиме отежавају инвестиције (Alm, Rogers, 2011., стр. 5). Инструменти 
фискалне политике представљају различите облике средстава које држава 
користи као јавне приходе, док се мере примењују са одређеним наменама 
(Јеремић, 2008., стр. 252):

•	 аутоматски стабилизатор - када држава повећава или смањује неку 
врсту помоћи (нпр. кориговање пореских стопа у циљу повећања 
прихода);

•	 формула еластичности - облик фискалне мере која има ефекта на 
флексибилно деловање ради отклањања негативних последица по-
ремећаја у привреди;

•	 дискреционе мере фискалне политике - њихова примена је усмере-
на на стабилизацију привредних кретања и предузимају се на осно-
ву процена државних органа;

•	 мере социјалне политике - примењују се у циљу регулисања купов-
не моћи кроз различите облике социјалних давања и финансирање 
друштвено неопходних делатности.

С друге стране, фискална политика реализује три важне функције у 
економским токовима (Стакић, 2009., стр. 67):

16. Алокативна функција – односи се на активност државе којом се 
путем мера и инструмената фискалног система остварује опти-
мална расподела и ефикасно коришћење фактора производње. У 
том контексту, инструменти фискалне политике служе као корек-
тив ценовним механизмима, који у пракси неретко није у стању да 
обезбеди резултате у производњи добара и услуга. Због тога, др-
жава употребом фискалног инструментарија утиче на алокацију 
производних фактора и њихову искоришћеност, што имплицира 
стимулисање инвестиционе активности  и подизању нивоа кон-
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курентности појединих привредних области и грана на домаћем и 
иностраном тржишту.

17. Редистрибутивна функција – састоји се у корекцијама односа нас-
талих из примарне расподеле, тј. корекцијама расподеле дохотка 
и имовине. Инструментима фискалне политике врши се прерас-
подела националног дохотка у корист сиромашнијих слојева ста-
новништва, а истовремено се постиже и бољи квалитет пружања 
рализичитих услуга од стране јавног сектора. Врло је битно нагла-
сити да су критеријуми алокације дохотка и имовине политичког 
и променљивог карактера и у великој мери зависе од друштвено-
политичког уређења и релација политичких снага у земљи. Ре-
дистрибутивна функција представља примарну функцију фискал-
не политике, а њена релевантност је садржана у самом карактеру 
инструмената фискалне политике.

18. Стабилизациона функција – односи се на ефекат инструмената и 
мера државе на очување запослености, одржавање ценовне стабил-
ности и упостављање уравнотеженог платног биланса. 

У савременим економијама, корекција негативних последица тржиш-
ног механизма, нарочито у ситуацији интензивних флуктуација у кретању 
тржишне коњуктуре, претеране тражње и инфлације, незапослености, 
постало је посебно подручје државног интервенционизма.

МАКРОЕКОНОМСКИ АМБИЈЕНТ У СРБИЈИ

Одрживи економски раст сматра се кључним фактором за побољшање 
животног стандарда (Ahmad, 2013., стр. 196). Само пруденциона и одржи-
ва фискална политика промовише неинфлаторни економски раст, низак 
и стабилан ниво фискалног дефицита и јавног дуга и смањење буџетске 
равнотеже (Chukuigwe, Abili, 2008., стр. 60). Србија је претрпела дубоке 
економске и политичке промене у последњих петнаест година излазећи из 
оружаних сукоба и економске изолације. Период од 2000. до 2008. годи-
не карактерише интензивна приватизација и либерализација привредних 
токова и релативно стабилан раст бруто домаћег производа, при чему је 
просечна стопа раста БДП била 6,3% у временском интервалу 2004-2008. 
године након чега долази до оштрог пада због ескалације финансијске кри-
зе (World Bank, 2011., стр. 10).

Графикон 1. - Макроекономски показатељи у Србији 2007 - 2015. године
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Графички приказ бр. 1 манифестује кретање кључних макроеконом-
ских индикатора у Србији у периоду 2007-2015. године. После отварања еко-
номије, Србија бележи стопе раста БДП-а преко 5% као последица интен-
зивног прилива страног капитала и наглашене приватизације друштвених 
предузећа. Након тога, привредни раст је мањи као последица успоравање 
глобалне привреде. Последње две године, присутне су негативне стопе да-
тог индикатора односно, на крају 2014. године реалан пад БДП-а износио је 
1.8%. У 2010. години Србија је била рекордер у региону са годишњим рас-
том цена од 12.6% (Обрадовић. 2013., стр. 337). У последње три године, сто-
па инфлације је изузетно ниска што због одговарајуће монетарне политике 
НБС, што због мале агрегатне тражње као резултат ниског животног стан-
дарда становништва. Раст индустријске производње је присутан и конти-
нуиран, осим у 2009. години када је дошло до стрмоглавог пада од 12.6% 
као последица глобалне финансијске, а касније и економске кризе. Према 
подацима Министарства финансија, у 2013.  и 2014. години индустријска 
производња је расла више од 5%, односно 6.5% што представља највећи 
раст у посматраном периоду. С друге стране, незапосленост представља 
један од хроничних проблема наше привреде. Стопа незапослености је већ 
годинама двоцифрена и има растући тренд, при чему је само у периоду од 
2008. до 2012. године порасла за 10.3% како због погоршања светске еконо-
мије, тако и због структурних проблема и ригидних законских решења и 
нереформисаног тржишта рада.

Графикон 2. - Стопе раста извоза, увоза и текући рачун платног биланса 
у периоду 2007-2015. године

Извор: Аутори на основу http://www.nbs.rs/internet/latinica/80/index.html

За сваку економију је пожељно да више извози него што увози, као и 
да извоз расте више у односу на увоз. Процес транзиције, праћен неолибе-
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ралним концептом и тржишном либерализацијом омогућио је форсирање 
и рапидни раст увоза и креирање негативног резултата у платном билансу 
државе. Као пример може послужити и 2007. година када је увоз порастао 
за 30% у односу на 2006. годину док је стопа раста извоза била двоструко 
нижа. Након тога, извоз расте по већој стопи од увоза, где се то најбоље 
види у 2013. години када је извоз растао по стопи од 21.5% у односу на 4,7% 
раста увоза. Србија мора тежити ка смањењу неравнотеже у текућем плат-
ном билансу што уз ниску стопу инфлације ствара услове за високе стопе 
економског раста. Исто тако, потребно је проширити извозни потенцијал 
економије и извршити квалитативну промену извоза што би омогућило 
редуковање нивоа трговинског дефицита.

ФИСКАЛНИ ТОКОВИ И ПОКАЗАТЕЉИ У СРБИЈИ

Јавне финансије погоршале су се у последњих неколико година где су 
основни проблеми настали због: а) пада прихода упркос повећању порес-
ких стопа, б) континуираног раста већ неодрживо високе обавезне пот-
рошње, посебно плата у јавном сектору и пензија, ц) проширене државне 
помоћи јавним предузећима у виду директне субвенције или гаранције за 
задуживања, д) трошкова решавања проблематичних државних банака. 
(IMF, 2015., стр. 10). Зато се намеће потреба новијег приступа решавању да-
тих проблематичних тачака, а управо јачање ефикасности јавног сектора и 
фискална консолидација су предуслов за одрживи економски и друштвени 
напредак Србије на дужи рок. Петровић (2014) истиче фискалну консоли-
дацију као економски оправдану и једину тренутну алтернативу. Путем ње 
треба обезбедити дугорочно одрживо финансирање реформисаног јавног 
сектора, односно осигура стабилизацију јавног дуга у односу на БДП и 
фискални дефицит на прихватљивом нивоу (Арсић, 2009., стр. 82). Ср-
бију у погледу фискалне политике и прилагођавања очекује перманентно 
смањење дефицита и контрола раста јавног дуга, као и обазрива фискална 
политика и став (USAID, 2010., стр. 18).
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Табела 1. - Фискални показатељи у Србији од 2007-2014. године (у мил. дин)

Фискални 
показатељи 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Консолидовани 
јавни приходи 1004130 1142113 1200777 1278435 1362641 1472118 1538054 1620752

Консолидовани 
јавни расходи 1048527 1212536 1327913 1419451 1526125 1717306 1750150 1878878

Консолидовани 
дефицит/
суфицит

-44397 -0423 -127137 -141016 -163484 -245188 -212097 -258126

Јавни дуг 
(централни ниво 
власти

703249 778039 944618 1282536 1547511 2014751 2309041 2753199

Извор: МФИН, Билтен јавних финансија (2015)

Однос јавног дуга и бруто домаћег произода представља примарни ин-
дикатор степена задужености једне земље.  Пораст јавног дуга може уз-
роковати финансијску кризу у форми кризе дуга, при чему финансирање 
будућих фискалних дефицита неретко се врши преко спољног задужи-
вања, што непосредно доводи до пораста и спољног дуга. Када говоримо о 
учешћу јавног дуга у БДП, потребно је имати у виду способност једне еко-
номије да издржи високе трошкове задуживања без негативних имплика-
ција на економски раст. Тако Kumar и Woo (2010) истичу да повећање овог 
индикатора за 10% смањује потенцијални привредни раст за 0.17%.

Графикон 3. - Тенденција кретања учешћа јавног дуга у БДП-у (%) у 
периоду 2000-2015. године

Извор: НБС, Статистика
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Анализа јавног дуга Републике Србије вршена је са становишта кре-
тања јавног дуга у периоду од 2000. до 2015. године. Иако је на почетку 
периода дошло до драматичног пада посматраног индикатора, то се може 
приписати отпису дуга Лондоског и Париског клуба поверилаца, али и 
чињеници да је тада БДП био изразито низак због ратних дешавања и зат-
ворености националне економије. Период смањења учешћа јавног дуга у 
БДП-у трајао је до 2008. године када је достигао најнижих 28,3%. 

Након тога дати показатељ расте из године у годину, да би у 2011. пре-
машио законом дефинисани ниво од 45%. 2011. годину је обележио рас-
тући тренд повећања задуживања посебно на међународном тржишту. За 
разлику од претходних година, Република Србија је повећала дуг продајом 
евробондова у износу од 778,2 милиона евра, при чему је остварена мак-
симална реализација емисије по годишњој каматној стопи од 7,5% (НБС, 
2011). С обзиром да Србија тежи ка ЕУ и њеном окружењу, неопходно је 
имати у виду и критеријуме конвергенције, односно критеријуме које мо-
рају испунити чланице ЕУ које желе да постану део јединственог монетар-
ног подручја са заједничком валутом евром. Поред ценовне стабилности, 
висине буџетског дефицита и стабилности девизног курса, један од кри-
теријума јесте и однос јавног дуга и БДП-а који не сме бити већи од 60%.

Графикон 4. - Консолидовани фискални дефицит и примарни дефицит у 
Србији

Извор: ФРЕН, Квартални монитор (2015)

Графички приказ бр. 4 манифестује кретање фискалног дефицита и 
примарног дефицита на консолидованој основи за временски хоризонт 
2001-2014. година. Индикативно је да оба посматрана индикатора имају 
растући тренд током читавог анализираног периода, при чему је тај раст 
посебно изражен у 2012. и 2014. години.  Треба истаћи да је 2005. година 
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једина година у којој је буџет Србије забележио суфицит, што се може при-
писати расту буџетских прихода као последица увођења пореза на додату 
вредност (ПДВ) и интензивне приватизације. На крају 2014. године оства-
рен је консолидовани фискални дефицит од 105,2 милијарди динара што је 
приближно 10,6% кварталног бруто друштвеног производа односно скоро 
десетоструко више у односу на почетак 2001. године. Примарни дефицит 
подразумева дефицит без расхода камата је у 2014. години износио 3,7% 
БДП, што значи да расходи камата чине преко 55% консолидованог фи-
скалног дефицита (ФРЕН, 2014., стр. 41). То имплицира да они представљају 
значајан генератор фискалног дефицита што може узроковати да фискал-
ни дефицит унаредном периоду постане доминантно самогенеришући. 
Потребно је нагласити да је учешће датог индикатора у БДПу порасло за 
8,2% од почетка посматраног периода. Хронични фискални дефицити и 
велики јавни дуг имају негативни утицај на привредну активност земље, 
тако што више каматне стопе и повећани трошкови сервисирања дуга оте-
жавају и успоравају продуктивне инвестиције (Tracled, 2004., стр. 1).

Графикон 5. - Приказ консолидованог фискалног резултата (% БДП)

Извор: Аутори на основу http://www.nbs.rs/internet/latinica/80/index.html

Као што је видљиво, Србија бележи негативан фискални резултат на 
консолидованој основи неколико година уназад. Такав тренд се може 
објаснити вишегодишњом праксом прекомерне и нерационалне потро-
шње уз недовољно сопствених средстава за покривање и финансирање 
државних издатака. Као последица тога, економија се све више задужи-
вала на међународном тржишту по неповољним каматним стопама што 
се одразило на раст нивоа јавног дуга. Посматрајући по годинама, 2012. и 
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2014. су године када је забележено највеће учешће фискалног резултата у 
БДП-у од 6.8% односно 6.7%.  

Кретање јавних прихода и јавних расхода у Србији

Систем фискалних прихода Републике Србије је уређен Законом о јав-
ним приходима и јавних расходима и обухвата порезе на добит, доходак, 
имовину и промет, акцизе, доприносе за обавезно социјлано осигурање, 
републичке, покрајинске и локалне таксе, накнаде за коришћење добара од 
општег интереса, накнаду за заштиту и унапређење животне средине, као 
и за коришћење градског грађевинског земљишта (Вигвари, 2003., стр. 118). 

Табела 2. - Међугодишње кретање консолидованог биланса државе у 
периоду 2008-2014. године

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Укупни приходи 3.3 -8.9 -1.5 -4.6 0.6 -2.2 3.2

Текући приходи 3.5 -9.1 -1.5 -4.4 0.1 -2.6 3.3

Порески приходи 3.7 -8.8 -2.5 -4.1 1 -1.7 3.5

Порез на доходак 6.3 -10.8 -3.9 -2.9 2.1 -12.2 -8.1

Порез на добит 18.5 -27 -3.6 3.9 35.1 2.9 17.4

ПДВ 2.5 -10.2 -0.7 -4 0 -3.8 5.4

Акцизе 0.7 11.6 4.2 0.6 -1.2 5.1 1.6

Царине 1.8 -32.4 -14.9 -21.5 -14.0 -15.6 -6.5

Доприноси 4.3 -7 -6.5 -3.9 1.9 2.6 3.1

Остали порески 
приходи -2.3 -4.9 14.5 -15.2 -8.8 -5.2 29.2

Непорески приходи 2.6 -11.3 5.8 -6.1 -6.2 -8.7 1.5

Капитални приходи -76.8 -41.4 -66.8 468.2 304.5 -63 -33.3

Укупни расходи 5 -4.8 -1.7 3.3 4.3 -0.3 5.2
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Текући расходи 6.9 -3.3 -2.2 3.1 4.1 -2.7 2.9

Расходи за запослене 10.9 -6 -5.9 0.4 2 -2.6 -3.1

Куповина роба и услуга - -5.7 -0.3 4.3 1.5 -6.6 6.2

Отплата камата -2.8 -5.7 -0.3 17.4 41.9 28.8 19.3

Субвенције -13.3 19 40.6 7.4 29.1 -15.6 13.2

Социјални трансфери 10.1 -26 13.9 5.8 -0.1 -2.1 -0.7

Остали текући расходи 14.9 6.7 -6.1 23.9 9.9 -8.4 42.6

Капитални расходи -4.3 -6.7 -11.8 5.3 6 -38.2 12.7

Активиране гаранције 283.5 -2.2 -2.7 -3.3 -3.7 248.7 267.8

Буџетски кредити 13.3 -24.4 -30 -25 -38.2 44.2 52.2

Извор: ФРЕН, Квартални монитор (2015)

Из табеларног приказа бр. 2 видимо тренд кретања укупних прихода 
и расхода, укључујући и њихове врсте за временски период 2008-2014. го-
дине. Укупни приходи остварују позитивне стопе раста само у три годи-
не посматраног периода, при чему је највише повећање остварено 2008. 
и 2014. години од 3.3% односно 3.2%. Уколико посматрамо само прошлу 
годину, текући  и порески приходи порасли су више од 3% што је свака-
ко охрабрујуће у односу на претходне две године када су остварене нулте 
или негативне стопе раста. Присутан је и двоцифрени пораст осталих по-
реских прихода, што уз порез на добит представља највише повећање у 
2014. години. ПДВ бележи највишу стопу раста од 5.4% што је највећи раст 
од почетка анализираног временског периода и за 9.2% у односу на прет-
ходну годину.То се може приписати побољшаној наплати, већој пореској 
дисциплини и бољој пореској контроли. Битно је нагласити и оштар пад 
капиталних прихода у односу на претходне две године када су забележене 
троцифрене стопе раста. Исто тако, царине имају опадајући тренд током 
читавог посматраног периода као последица приближавања ЕУ и укидања 
трговинских баријера на јединственом европском тржишту. Укупни рас-
ходи бележе растући тренд у 2008, 2011, 2012. и 2014. години када је стопа 
раста била 5.2% што је за 5.5% више у односу на 2014. годину. Расходи у 
виду отплате камата и осталих текућих расхода расту и до 40%, што је по-
себно видљиво у 2012. и 2014. години код ове две компоненте. Када је реч 
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о капиталним расходима они имају негативан тренд, нарочито у 2013. го-
дини од 38.2%, док су на крају прошле године забележиле пораст од 12.7%. 
Активиране гаранције бележе троцифрен пораст у последње две године, 
што је приближно нивоу из 2008. године када је раст био 283.5%.  

Графикон 6. - Учешће прихода и расхода у БДП-у у периоду 2007-2015. 
године (%)

Извор: Аутори на основу IMF, http://www.imf.org/

Графикон бр. 6 манифестује кретање нивоа прихода и расхода у бруто 
домаћем производу у временском периоду 2007-2015. године. Као што се 
и види, приметно је веће учешће расхода у односу на приходе, при чему 
је највећи јаз присутан у 2012. 7.24%  и 2014. години када је прелазило 8%. 
Према Извештају ММФ (World Economic Outlook) у 2015. години учешће 
расхода износиће 48.62% што је мање за 1.35% у односу на претходну годи-
ну. Исто тако, планирано је мање учешће прихода за 0.89% односно 40.24% 
што је за скоро 4% мање у односу на почетак анализираног периода.
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Графикон 7. - Структура консолидованих јавних прихода у I кварталу 
2015. године

Извор: МФИН, Билтен јавних финансија (2015)

На графичком приказу бр. 7 представљена је структура консолидова-
них јавних прихода у буџету Републике Србије у И кварталу 2015. године. 
Када се посматра структура прихода на консолидованој основи, приметно 
је да више од 50% чине порез на додату вредност и социјални доприноси, 
однсоно 55.7%. Након тога следе непорески приходи и акцизе чије учешће 
је двоцифрено и прелази 10%, док је учешће пореза на доходак грађана на 
нивоу од 8.5% у првом кварталу текуће године.

Графикон 8. - Структура консолидованих јавних расхода у I кварталу 
2015. године

 
Извор: МФИН, Билтен јавних финансија (2015)
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Када је реч о структури консолидованих јавних расхода у буџету 
Републике Србије, више од 50% заузимају расходи за пензије и за-
послене што представља алармантан податак да је половина буџета 
оптерећена датим издацима. Исто тако, учешће расхода везаних за 
куповину роба и услуга, социјалну помоћ и трансфере, као и отплату 
камата прелазе ниво од 10%, при чему посебно треба обратити пажњу 
на трошкове камата који имају растући тренд. Петровић истиче да ће 
расходи за камате на јавни дуг у 2015. години износити 1,1 милијар-
ду евра, што представља 3.5 % бруто домаћег производа и да само 
шест европских земаља има веће трошкове по том основу (http://beta.
rs/ekonomija/ekonomija-srbija/6126-petrovic-srbija-medu-rekorderima-po-
izdvajanjima-za-kamate-na-javni-dug). С друге стране, потребно је нагла-
сити да треба повећати учешће капиталних расхода, јер они са собом 
доносе и позитивне ефекте приликом реализације инвестиционих 
пројеката.
Графикон 9. - Раст консолидованих јавних прихода и расхода по годинама 
(%)

Извор: Аутори на основу http://www.mfin.gov.rs/

Уколико се посматрају годишње стопе јавних прихода и јавних расхода 
на консолидованој основи, приметна је растућа тенденција код обе катего-
рије, с тим да јавни расходи бележе већи раст од јавних прихода, односно 
трошкови и издаци рапидније расту од примања консолидованог буџета. 

На почетку посматраног периода, присутне су двоцифрене стопе раста 
при чему је годишња стопа раста јавних расхода у односу на претходну 
годину виша за 1.3% него стопа раста јавних расхода. Од 2009. стопе раста 
су преполовљене, али је забележен исти тренд кретања датих категорија, 
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осим што је разлика у њиховим стопама раста још већа. Основни циљеви 
фискалне политике у наредном периду су (МФИН, 2014., стр. 5):

•	 смањење удела јавних расхода, фискалног дефицита и јавног дуга 
у БДП;

•	 подизање пореске дисциплине на виши ниво кроз побољшани сис-
тем наплате пореза и редуковање сиве економије;

•	 јачање дугорочне фискалне одрживости кроз спровођење програ-
ма структурних реформи са посебним нагласком на јавни сектор.

Нови развојни модел економије подразумева смањење нерационалне 
потрошње, непотребних трошкова администрације и бирократије уз исто-
времено интензивирање инвестиционе потрошње како би се стимулисао 
економски раст и запошљавање. Кључни извор финансирања привредног 
раста на дуги рок представља штедна компонента и управо модел будућег 
развоја економије Србије мора бити фокусиран на атрактивном привред-
ног амбијенту, флексибилним пореским стопама и предвидивом правном 
систему и сигурности.

ЗАКЉУЧАК

Тржишна економија и њена отвореност, извозна оријентација и реало-
кација ресурса у продуктивне привредне гране подразумевају перманент-
но економско прилагођавање кроз структурне промене у функционисању 
националне привреде. Економска политика Србије мора бити усмерена на 
дугорочно одрживи раст заснован на конкурентности, извозу и инвести-
цијама како би омогућила постизање пуне запослености и раст животног 
стандарда. Да би привукла стране инвеститоре и њихов капитал, Србија 
мора обезбедити адекватни институционални и тржишни амбијент и пра-
вну сигурност и стабилност како би се омогућили једнаки услови за све 
актере на тржишту. Као што је и истакнуто у раду, кључни макроеконом-
ски индикатори морају бити на одговарајућем нивоу, како би се омогућио 
несметани и континуирани привредни раст. Поред кључних економских 
показатеља, јавне финансије у Србији морају бити уређене и балансиране, 
како би се елиминисао вишегодишњи дефицит и смањила презадуженост 
земље.С друге стране, да би се осигурала стабилност и константни раст 
привреде Србије, неопходно је извршити њену трансформацију у функ-
цији глобалне конкурентности. За успостављање здравог привредног и 
друштвеног система од великог значаја је стимулисање домаће штедње и 
инвестиција и раст профитабилне производње, проширење и интензиви-
рање извозног потенцијала, као и прилив страног капитала.
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SUMМARY 
ROLE OF FISCAL POLICY IN THE FUNCTION OF THE 

ECONOMIC GROWTH OF SERBIA

Fiscal policy is one of the most important segments of economic 
policy and its relevance is reflected through the process of taxation and 
public revenue collection with the aim of creating funds for financing 
public expenditures. That is why it entails the use of fiscal revenues and 
budget expenditures which have to be consistent with the goals and tasks 
of macroeconomic policy. The aim of this paper is to posit the importance 
of fiscal policy and their indicators on the macroeconomic flow of the 
economy. The paper consists of three chapters where the first emphasizes 
the role and function of fiscal policy in the economy, the second and the 
third part are empirical evidence supported by appropriate tabular and 
graphical views. In addition to the primary fiscal indicators, emphasis is 
placed on public revenues and expenditures, their structure and tendency, 
as well as the share of GDP of Serbia.

Keywords: fiscal policy, fiscal indicators, public revenues, public expenditures.
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