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доводи у питање. Наш напор је усредсређен 
на препознавање основних учесника, факто-
ра и механизама свеприсутне политизације 
у предузећима у државном власништву, као 
и на могуће правце отклањања негативних 
последица овакве праксе. Главна норматив-
на основа на којој почива ово истраживање 
заснована је на чињеници да је у кључни 
разлог постојања јавних предузећа – оства-
ривање јавног интереса.

Истраживање је показало да су политичке 
партије доминантни играчи у функциони-
сању државних предузећа у Србији. Утицај 
над предузећима се врши преко именовања 
и контроле њиховог руководства, што ди-
ректно води у низ спорних одлука и негатив-
них последица по остваривање јавног инте-
реса. Анализа је усредсређена на три главна 
узрока оваквог стања.

Прво, позиција политичких странака у 
друштву, слабости изборног система и ус-
тавних одредби, пракса строге поделе ми-
нистарских ресора, сектора, служби и пози-
ција, оваплоћена и заштићена коалиционим 
споразумима, у спрези са недовољним капа-
цитетима медија и грађана за вршење над-
зора, омогућавају политичким партијама да 
се позиционирају као најважнији учесници у 
управљању државним пословима и друштве-
ним процесима. Овај утицај се једнако про-
теже и на државна предузећа и високо је 
вреднован од стране политичких партија. 
Позиције директора и чланова управних од-
бора се сматрају легитимним политичким 
добитком након избора, а контрола над 

Центар за примењене европске 
студије Фонда за отворено друштво 
Србија недавно је објавио студију 
„Како стати на пут политизацији 
јавних предузећа у Србији“. У сту-
дији је анализирано управљање 
у четири предузећа у државном 
власништву и ефекти оваквог уп-
рављања на економски учинак 
предузећа. Тим аутора је на узор-
ку од по два републичка и два локална пре-
дузећа од којих по једно остварује значајне 
субвенције из буџета док по једно остварује 
добит из пословања, пратио расподелу уп-
рављачких функција у три изборна циклу-
са, анализирао ефикасност управљачких и 
контролних механизама и пратио економ-
ски учинак ових предузећа. На овом месту 
износимо закључке и практично-политичке 
препоруке за унапређење управљања јавним 
предузећима у Србији који су резултат спро-
веденог истраживања.

Закључци и практично-политичке 
препоруке

Покушаји разумевања проблема полити-
зације државних предузећа, као основе за ос-
мишљавање добро утемељених истраживања 
и креирање практичних политика, малоброј-
ни су и изоловани, без обзира на то што овај 
проблем привлачи велику пажњу јавности. 
Парадигма приватизације је доминантна 
тема како у оквиру академске, тако и поли-
тичке заједнице, док се на решавање пробле-
ма континуиране политизације државних 
предузећа не обраћа превише пажње. Тако је 
и сам предмет дебате постао високо полити-
зован, ослањајући се на превазиђене распра-
ве о значају државне интервенције, из које 
ова анализа покушава да искорачи. Покуша-
ли смо да на примеру Србије осветлимо везу 
између политизације и свакодневног функ-
ционисања државних предузећа, полазећи 
од претпоставке да се њихово постојање не 
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Нашу анализу закључујемо предлогом сле-
дећих практично-политичких препорука, чије 
би спровођење допринело успешном стајању 
на пут политизацији јавних предузећа.

Обуздавање политизације путем 
институционалних механизама

• Регулисање именовања вишег руковод-
става јавних предузећа
 ◦ Неопходно је успоставити јасне крите-

ријуме именовања чланова управних 
одбора и директора и у потпуности 
их спровести кроз расписивање јавног 
конкурса. Стручност директора и уп-
равних одбора не гарантује сама по 
себи добро управљање, али је преду-
слов за успешнији рад и побољшање 
резултата.

 ◦ Неопходно је ојачати независност 
чланова управних одбора. Потребно 
је увођење мера које би онемогућиле 
владу да произвољно уклања или мења 
чланове управних одбора, чиме би се 
директно обезбедила њихова већа не-
зависност. Већи степен независности 
чланова управних одбора обезбедио би 
и темељнији надзор над радом дирек-
тора без негативних последица по њи-
хов статус. Такође, неопходно је увести 
у Закон о јавним предузећима правне 
одредбе којима би била регулисана 
структура управних одбора на начин 
којим би влада и запослени (синди-
кати) били заступљени у односу 50:50 
процената. Овако дефинисане одредбе 
треба да обезбеде равнотежу између 
представника владе, на једној страни, 
и представника запослених, на другој. 
Ове препоруке су у складу са смерни-
цама о корпоративном управљању у 
предузећима у државном власништву, 
дефинисаним од стране OECD-a.

• Регулисање пословања јавних предузећа
 ◦ Влада би требало да јасно дефинише 

циљеве јавних предузећа. Транспа-
рентни и прецизно дефинисани циље-
ви омогућавају позивање владе на 
одговорност за остварене резултате у 
спровођењу одређене политике. Овако 
дефинисани циљеви оснажују јавност 

овим предузећима се ригорозно брани, чак 
и по цену раскида коалиционог уговора.

Друго, институције, норме и прописи, 
који би требало да обезбеде заштиту ја-
вног интереса у областима које регулишу 
рад државних предузећа, остају непотпуни, 
слаби или уређени на начин који омогућа-
ва политичким партијама да одлуке доно-
се произвољно. Овако рањиве институције 
нису у могућности да обуздају политиза-
цију и успоставе праксу у којој се грађани-
ма полажу рачуни за остварене резултате. 
Бољем функционисању државних предузећа 
и успешнијем испуњавању јавног интере-
са допринела би ефикасна имплементација 
три групе прописа. Прво, прописа у вези са 
управљањем јавним предузећима, пре све-
га, именовањем, степеном независности и 
стручности директора и чланова управних 
одбора. Друго, прописа у вези са јавношћу 
рада државних предузећа, како у погледу 
дефинисаних циљева од стране Владе за 
свако предузеће понаособ, тако и у погледу 
одлука које се тичу свакодневног функцио-
нисања државних предузећа, финансијских 
података, информација о јавним набавкама 
и образложења одлука управљачких струк-
тура ових предузећа. Коначно, унутрашњи и 
спољни механизми контроле, који би треба-
ло да зајамче одговорност кључних актера, 
показују се као најслабија карика у систему 
осмишљеном да заштити јавни интерес. Не-
зависна надзорна и контролна тела, попут 
Државне ревизорске институције и институ-
ција које се баве борбом против корупције, 
доживљавају опструкцију у свом раду, док 
су механизми унутрашње контроле у окви-
ру државних предузећа сведени на потпуно 
ирелевантне активности.

Коначно, четири државна предузећа која 
су била предмет наше анализе лоше су по-
словала у поређењу са целином привреде, 
бележећи пад свог економског здравља. Ова-
ко лош економски учинак озбиљно доводи у 
опасност њихову мисију и представља ди-
ректно кршење основних правних смерница 
које дефинишу њихово пословање. Такође, 
недостатак јасно дефинисаних показатеља 
оцене успешности и одсуство међународно 
признатих методологија за овакву процену, 
чине успостављање система одговорности за 
остварене резултате још тежим.



51

Број 2 | 2011Како стати на пут 
политизацији јавних 

родне скупштине о раду јавних предузећа 
у форми збирних извештаја. Скупштина 
треба да користи своја уставна овлашћења 
да формира ad hoc одборе у посебним 
случајевима који се односе на функцио-
нисање јавних предузећа и тако преузме 
активнију улогу у овој области. Уставни 
амандмани су такође неопходни како би 
се обезбедила већа независност послани-
ка и тако значајно увећала способност На-
родне скупштине да обавља своје надлеж-
ности у вези са контролом рада владе. 
Пракса „бланко оставки“, која се користи 
у дисциплиновању скупштинских посла-
ника, требало би да буде забрањена.

• Неопходно је оснажити улогу надзор-
них одбора увођењем истог критерију-
ма за именовање њихових чланова који 
важе за састављање скупштинских одбо-
ра. Такође је неопходно да председници 
надзорних одбора буду чланови опози-
ционих политичких странака које имају 
своје представнике у Народној скупшти-
ни. Оваква пракса би ојачала превенцију 
злоупотребе јавних предузећа у финан-
сирању политичких партија на власти 
и оснажила транспарентност у њиховом 
пословању.

и гласаче у надзору и процени 
успешности владе у областима 
којима се баве јавна предузећа.

 ◦ Неопходно је прецизније пропи-
сати структуру и садржај плано-
ва пословања јавних предузећа. 
Поред информација о финан-
сијском пословању, неопходно 
је да планови, као минимум, 
укључе и опште и посебне циље-
ве (како у смислу квалитета и 
приступачности услуга, тако и у 
смислу економских резултата), 
пројекције цена, планове јавних 
набавки и план евалуације.

Транспарентност
• Неопходно је да јавна предузећа и 

влада (локална и републичка) про-
активно објављују информације о 
својим активностима, укључујући 
детаљне финансијске планове, 
информације о пословању, упра-
вљању, запосленима, примањима, итд. 
Све финансијске информације у вези са 
јавним предузећима, укључујући и оне 
које су у поседу Народне банке Србије, 
треба да буду доступне јавности без на-
докнаде.

• Покушаји замене права на слободан 
приступ информацијама правом на 
приступ документима треба да буду ефи-
касно санкционисани.

• Неопходно је да се влада и све јавне инсти-
туције, укључујући државна предузећа, по-
винују одлукама Повереника за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја. 
Влада би требало да почне да делотвор-
но испуњава своје обавезе и гарантује из-
вршење одлука Повереника, што до сада 
није била уобичајена пракса. Коначно, 
неопходно је да Скупштина и Влада Репу-
блике Србије усвоје законе и правилнике 
који би гарантовали ефикасну заштиту ин-
сајдера и охрабре пријављивање незакони-
тих пракси у јавном сектору.

Механизми контроле
• За вршење ефикасне контроле потребно је 

увести праксу редовног извештавања На-
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немарена, што омогућава политичким 
странкама да, без икаквих последица, 
буду финансиране и од стране јавних 
предузећа.

• Потребно је успоставити снажнију кон-
тролу финансирања политичких страна-
ка, кроз повећање транспарентности и 
делотворне механизме контроле. Оваква 
контрола би се показала као важан еле-
мент у отклањају злоупотреба финанси-
рања политичких партија преко јавних 
предузећа.

Дефинисање показатеља успеха

• Потребно је утврдити показатеље успеха 
који би омогућили процену успешности 
јавних предузећа. Ови показатељи би тре-
бало да обухвате четири јасно дефиниса-
на критеријума: квалитет услуге, присту-
пачност услуге, економске резултате и 
одрживост предузећа у државном влас-
ништву. Док прва два елемента произи-
лазе из саме суштине постојања држав-
них предузећа – јавног интереса, друга 
два елемента се тичу рационалног упра-
вљања.

• Показатељи економског успеха би треба-
ло да омогуће јасно раздвајање трошкова 
економске неефикасности од трошкова 
који настају као резултат праћења поста-
вљених политичких циљева. Предложе-
ни начин процене економске цене која се 
плаћа за погоршање ефикасности у било 
којој комуналној услузи полази од пре-
тпоставке да је ефикасност ових услуга 
побољшана (мерено јединицом трошкова 
рада) у складу са остатком привреде. На 
основу тога можемо да израчунамо про-
изводњу/учинак (физички и/или дода-
ту вредност) која би у овом случају била 
остварена, а потом да је упоредимо са 
стварном производњом/учинком; разли-
ка између ове две вредности чини, у суш-
тини, приближне трошкове неефикас-
ности. Неопходно је да збирни извештаји 
укључе процене трошкова неефикасности 
и тако омогуће и бољу контролу од стране 
грађана. ●

• Оснаживање улоге независних институ-
ција, установљених са циљем да обезбеде 
спољну контролу власти, кључни је еле-
мент у настојању да се стане на пут по-
литизацији. Озбиљна препрека њиховом 
успостављању је недостатак утемељења 
у самом Уставу. Неопходно је оснажити 
независност и капацитете ових институ-
ција, а сваки покушај ремећења њиховог 
рада од стране извршне власти је непри-
хватљив. Ово је посебно важно у случају 
следећих институција:
 ◦ Државна ревизорска институција 

(ДРИ) – неопходно је успоставити ре-
довну контролу финансија и посло-
вања јавних предузећа, како на локал-
ном, тако и на републичком нивоу. 
Неопходно је да ДРИ реагује на основу 
података из извештаја без разлике и 
покрене правне радње у свим случаје-
вима у којима је то могуће.

 ◦ Комисија за заштиту права (по-
нуђача) – имајући у виду да су про-
блематичне процедуре јавних набав-
ки и даље основни канал злоупотребе 
јавних предузећа, улога Комисије је 
суштинска у стајању на пут оваквим 
појавама. Иако Комисија нема у својој 
надлежности могућност да обавља ин-
спекцију, требало би да може да ефи-
касно одговори на било коју примедбу, 
пажљиво надгледа спровођење својих 
одлука и подноси детаљне извештаје 
Народној скупштини.

 ◦ Агенција за борбу против корупције 
– неопходна је пуна примена нор-
ми које регулишу сукоб интереса. У 
остваривању овога циља потребно је 
оснажити капацитете ове новофор-
миране институције. Неопходно је да 
имовинске карте јавних функционера 
буду редовно ажуриране, а јавност о 
томе благовремено информисана. Та-
кође, неопходно је покретање судских 
поступака против свих прекршилаца 
закона, без разлике. Посебну пажњу 
треба посветити контроли финанси-
рања политичких странака, имајући у 
виду да је ова област у потпуности за-


