
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ 

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

 

 

 

 

 

 

РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ И ЕКОНОМСКО-
ГЕОГРАФСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ СРБИЈЕ 

Мастер рад 

 

 

 

 

 

 

Ментор:                                                                       Студент: 

др Јелена Петровић                                                  Емилија Михајловић 

                                                                                      Број индекса: 39 

 

 

 

 

Ниш, октобар 2015. год. 



1 
 

 

Садржај 
Увод ................................................................................................................................................... 2 

1. Привредни раст и привредни развој ....................................................................................... 3 

1.1. Привредни раст................................................................................................................. 3 

1.2. Структурне промене и привредни развој ....................................................................... 4 

2. Фактори привредног развоја - појам и карактеристике ........................................................ 8 

2.1. Природни услови као фактор привредног развоја ........................................................ 8 

2.2. Капитал као фактор привредног развоја ........................................................................ 9 

2.2.1. Облици међународног кретања капитала................................................................. 13 

2.3. Техничко-технолошки прогрес као фактор привредног развоја................................ 16 

3. Фактори развоја привреде Србије ......................................................................................... 20 

3.1. Привредни раст Србије .................................................................................................. 20 

3.2. Хоризонтална и вертикална структура привреде у Србији ........................................ 21 

4. Најзначајнији фактори привредног развоја Србије............................................................. 26 

4.1. Природни услови као фактор привредног развоја Србије.......................................... 26 

4.1.1. Географски положај ............................................................................................... 26 

4.1.2. Налазишта и производња метала .......................................................................... 29 

4.1.3. Налазишта и производња неметала ...................................................................... 31 

4.1.4. Водни и енергетски потенцијали .......................................................................... 32 

4.1.5. Пољопривредни и шумски потенцијал ................................................................ 35 

4.2. Становништво и запосленост као фактор привредног развоја Србије ...................... 36 

4.3. Капитал као фактор привредног развоја Србије .............................................................. 39 

4.4. Улагање и примена савремене технике и технологије у привреди Србије ............... 41 

5. Перспективе развоја Србије .................................................................................................. 43 

5.1. Основни недостаци и ограничења развоја Србије ........................................................... 43 

5.2. Основни потенцијали и приоритети развоја Србије ........................................................ 45 

Закључак ......................................................................................................................................... 46 

Литература ...................................................................................................................................... 48 

Биографија ...................................................................................................................................... 50 

 

 



2 
 

Увод 

Транзиција у Србији започела је са десетогодишњим закашњењем у односу на 
остале постсоцијалистичке привреде. Предност каснијег уласка у транзицију и 
учења из искуства других такође није искоришћена, што се одразило на привредни 
раст и развој Србије. Макроекономске перформансе Србије разликују се у периоду 
пре и након светске економске кризе. Оба периода, међутим, представљају доказ да 
се “рачун” за економске грешке и пропусте увек испоставља, са већим или мањим 
закашњењем. 

Основни циљ рада је да се анализом привредних кретања у Србији у претходном 
периоду укаже на перспективе њеног развоја у будућем периоду, полазећи од 
природних услова, квантитативних и квалитативних обележја становништва, 
расположивог капитала и развоја технике и технологије. Специфични циљеви рада 
су: 1) анализа кретања бруто-домаћег производа у Србији; 2) анализа хоризонталне и 
вертикалне структуре привреде Србије; 3) анализа доприноса најважнијих фактора 
привредном развоју Србије; 4) указивање на ограничења у будућем привредном 
развоју Србије, али и на њене потенцијале. 
 
Рад се састоји из четири главе. У првој глави је посебна пажња посвећена 
међузависности привредног раста и структуре привреде, али и факторима 
привредног развоја. У другој глави се анализира кретање привредног раста, као и 
хоризонтална и вертикална структура привреде Србије. Посебна пажња у другој 
глави је посвећена најзначајнијим факторима привредног развоја Србије, а то су: 
природни услови, становништво, капитал и технички прогрес. У трећој глави се 
указује на перспективе развоја Србије у будућем периоду, као и на ограничења, али 
и на потенцијале развоја привреде Србије. 
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1. Привредни раст и привредни развој 
 

У првој глави посебна пажња ће бити посвећена међузависности између привредног 
раста и структуре привреде, али и најзначајнијим факторима привредног развоја. 
Анализа ће бити усмерена ка следећим факторима привредног развоја: природни 
услови, становништво, капитал и техничко-технолошки прогрес.  

 

1.1. Привредни раст 
 

Да би се задовољиле стално растуће потребе становништва, привреда сваког 
друштва је усмерена на процес сталног обнављања производње разлицитих 
материјалних добара и услуга. Стално обнављање процеса производње, која је 
повезана са расподелом, разменом и потрошњом, представља једну општу 
законитост и нужност у сваком начину производње.  

Постоји проста, умањена и проширена друштвена репродукција, односно да обим 
производње може, из године у годину, остајати исти, смањивати се или повећавати. 
Имајући у виду да обим друштвених потреба, из годинe у годину непрекидно расте, 
онда се као општа законитост намеће процес проширене друштвене репродукције. 
Због тога кажемо да теорија проширене друштвене репродукције истовремено 
преставља и теорију привредног односно економског развоја. 

Под привредним растом се подразумева повећање обима производње у једној 
држави, односно пораст бруто друштвеног производа као основног квантитативног 
показатеља кретања производње у периоду од годину дана. Привредни раст обухвата 
промене у материјалној производњи и у току једног релативног кратког временског 
периода, најчешће годину дана. У економској теорији под појмом привредног раста 
подразумева се годишњи пораст материјалне производње исказан вредносно, кроз 
стопу раста друштвеног производа или националног дохотка. Привредни раст се 
може остварити, а да се притом не оствари развојни ток привреде. Значи привредни 
равој не укључује само пораст материјалне производње, него и друге друштвено-
економске процесе и промене условљене дејством економских и неекономских 
фактора. Привредни развој обухватата квантитативне и квалитативне промене. 
Квантитативне промене обухватају привредни раст, односно повећање материјалне 
производње. Док квалитативне промене обухватају поред промена у структури 
привреде и промене у науци, образовању, култури, здравству, и сл.  

Привредни раст је дугорочни економски и политички циљ сваке земље јер он 
омогућује реално повећање материјалног богатства, па самим тим и раст потрошње и 
животног стандарда уопште. Основне претпоставке, односно детерминанте 
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економског раста су: 1. знање и способности људи, 2. природна богатства, 3. 
формирање капитала, 4. технологија.1 

Анализа фактора привредног развоја врло рано је постала предмет изучавања 
политичке економије. Још је у време физиократа, њихов главни преставник Франсоа 
Кене истраживао законе обнављања производње у макро економским размерама. 
Међутим, на савременом нивоу развоја економске теорије од политичке економије 
не очекује се само да објашњава процес друштвене репродукције, већ да врши 
економску анализу и да на тај начин укаже на могући избор срестава и метода који 
се могу употребити за остваривање циљева привредног развоја.  

 

1.2. Структурне промене и привредни развој 
 

Привредни развој сваке државе представља сложен процес, који зависи од многих 
фактора. Утицај фактора привредног развоја се може посматрати у различитим 
димензијама.  Ако се посматра временска димензија, допринос сваког фактора 
привредом расту и развоју зависи од нивоа привредног развоја посматране државе. 
У привреди, стање равнотеже могуће је само у једном тренутку. Међутим, у дужем 
временском периоду, под утицајем промена у привредном развоју, привреда стално 
излази из стање и враћа се у стању равнотеже.  

Основна компонента привредног развоја била је структурна компонента привредног 
развоја. У дужем временском периоду, овој компоненти привредног развоја није 
посвећивана посебна пажња. Међутим, на вишим нивоима привредног развоја, 
уколико се структура привреде не мења, односно прилагођава, она постаје кочница 
привредног раста и развоја. 

Питање структурних промена заузима централно место у савременој теорији 
привредног развоја као критеријум за оцену достигнутог степена развоја. Врши се 
анализа структура фактора развоја, структура оставареног националног дохотка у 
различитим фазама развоја, структура улагања, запослености као и фактора који 
изазивају промене у структури привреде. Све више пажње на међународном плану 
се посвећује значају промена привредне структуре, нарочито за земље у развоју. Две 
групе УН (Комисија Паерсо и Комисија за планирање и развој) наглашавајући значај 
промена у домену привредне структуре, истраживале су проблеме везане за промене 
код земаља у развоју. 

У аналитичке сврхе, посматра се вертикална и хоризонтална структура привреде. 
Вертикална структура привреде представља однос учешћа производње у поједином 
сектору, делатности или грани према укупној производњи (изражену преко 
друштвеног производа или националног дохотка). Са друге стране, хоризонтална 

                                                           
1 Стефановић, В., Аземовић, Н. (2011). Национална економија, Природно-математички факултет, 
Ниш. 
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или регионална структура привреде представља однос производње појединих 
региона и производње земље као целине.2 

Значај анализе посматраних структура привреде произилази из њихових промена, 
као и из њихове међузависности. Ниво привредног развоја утиче на промене у 
структури привреде. Уколико привредни раст није праћен променама у структури 
привреде, привредна структура представља фактор који негативно утиче на 
привредни раст и развој. Стални задатак стратега привредног развоја и економске 
науке у целини је успостављање оптималног односа између делова и целине, 
односно оптималан између региона и привреде као целине са једне стране, и 
привредних делатности и привреде као целине, са друге стране. Кратки и средњи 
рок друштвено-економског развоја морају се прилагодити дугом року, а 
краткорочни и средњорочни циљеви морају се подредити дугорочним циљевима. 

Маркс је привредну структуру дефинисао као “целокупност односа производње“, 
који чине „реалну основу на којој се диже правна и политичка надградња и којој 
одговарају одређени облици друштвене свести“. Маркс такође истиче да „ целина 
тих односа, у којима се носиоци те производње налазе према природи и међусобно, 
та целина баш и јесте друштво, посматрано у његовој економској структури.“3 

Проблемима привредне структуре посебну пажњу су посвећивали аутори са 
простора Србије, као и бивше Југославије. Разлог томе били су стално присутни 
проблеми у привреди, од стварања до распада Југославије. Проблем је актуелан и 
данас из два разлога: 1) развој одређених привредних делатности и грана је 
стимулисан, док су остале занемариване; 2) структура привреде је формирана за 
претходну, сада разрушену Југославију, па се привредна структура у Србији мора 
редефинисати и са аспекта грана и са аспекта региона. 

Привредну структуру треба: 1) прилагодити полазећи од расположивих ресурса; 2) 
оријентисати на производњу производа и пружању услуга за које развијене државе 
нису заинтересоване; формирати имајући у виду оскудност акумулације и општу 
материјалну оскудицу, јер је земља исцрљена низом потреса због распада 
Југославије. 

Промене у структури привреде треба да представљају дугорочни циљ развоја. 
Између структуре привреде и привредног раста постоји међузависност и повезаност, 
јер структурне промене су условљене стопом привредног раста, али и делују на 
привредни раст и животни стандард становништва. 

Ако је циљ привредног развоја правилно дефинисан, ако у себи садржи задовољење 
материјалних и нематеријалних потреба привреде и друштва, које се могу 
задовољити одређеним трансформацијама привредне структуре, онда су структурне 
промене у директној функционалној зависности са циљем развоја. Структурне 

                                                           
2 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж. (2008). Национална економија, Петрограф, Ниш. 
3 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 
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промене постају димензија не само развоја, већ и управљања процесом друштвене 
репродукције.4 

Приликом практичног спровођења измене привредне структуре долази до проблема. 
Велики број земаља може лакше решити проблеме акумулације него преузети 
преображај структуре производње, да би се уравнотежила понуда и тражња без 
озбиљнијег притиска на платни биланс. Проблем има поред унутрашње и спољну 
компоненту, која утиче на привредни развој и структурне трансформације у свакој 
земљи. 

Трансформација привредне структуре зависи од нивоа развоја. На почетку развоја, 
неразвијене земље структурне промене имају у плановима или су у зачетку. Морају 
се имати у виду услови дате земље као оквир структурних промена. Промене се могу 
спроводити консолидовањем већ постојећих елемената привредне структуре, код 
неразвијених земаља је то примарни сектор производње. У развијеним земљама 
измена привредне структуре је праћена великим економским кризама, које 
подразумевају отпуштање радника и њихове борбе против експлоатације и 
модернизације производње. Однос привредне структуре и нивоа развијености земље 
може се приказати графички путем тросекторског модела. 

Слика 1: Промене у структури привреде у различитим фазама развоја 

 

Извор: Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 

Код неразвијених држава у стварању друштвеног производа доминантан је 
примарни сектор. На Слици 1 је представљена ситуација:  

1) неразвијене привреде, где ¾ друштвеног производа потиче из примарног 
сектора; 

                                                           
4 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 
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2)  почетне стопе развоја, „буђење“ секундарног сектора и благи помак 
терцијалног;3) 

3) где примарне делатности још увек имају велики удео, а терцијарне се 
примичу примарним; 

4) у привреди у зрелој фази развоја, где секундарне делатности утичу на 
стварање друштвеног производа, терцијарне имају високо учешће а примарне 
су на месту где су биле терцијалне. 

5) где је приказано учешће појединих сектора у високо развијеним земљама. 
Секундарни и терцијарни сектор су скоро изједначени у стварању 
друштвеног производа. 

Производња примарног сектора у развијеној фази је далеко већа од оне у првој фази 
развоја. До промена долази само у релативним односима. Chenery је испитивао 
односе структурних промена и раста на основу већег броја земаља и на основу 
његових испитивања можемо закључити да критична тачка у структурним 
променама наступа на нивоу од 600 $ per capita дохотка. 

Привредни развој зависи од многих фактора. Истиче се однос између динамике и 
структурних промена у привреди. Уколико нема брзих промена у структури 
привреде, онда привреда не бележи релативно високе стопе раста. Структура 
привреде је много разуђенија на вишим етапама развоја док је свака промена у 
структури суптилнија.  

Неоспорно је да брже промене у привредној структури имају одређен утицај на 
осцилације у привредном расту. Разлог томе су већи инвестициони захвати и 
реализација поједних капацитета у структури привреде. Динамика привредног раста 
и структурне промене су у међузависности, па се периоди високог привредног раста 
поклапају са периодима крупних структурних промена. „Шта више, висока стопа 
раста представља једну од битних одредница акумулативности привреде, а велике 
промене у привредној структури захтевају велике инвестиције и према томе, велику 
масу акумулације. Кад се имају у виду кретања у понуди долази се до закључка да 
постоје јасни теоретски разлози за веровање да су структурне промене пре везане уз 
високу него уз ниску стопу привредног раста“.5   

 

    

  

 

 

                                                           
5 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 
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2. Фактори привредног развоја - појам и карактеристике 
 

У најопштијем смислу, привреда представља подсистем друштва. Њене основне 
функције су производња материјалних добара и пружање услуга производног 
карактера. Степен развоја привреде утиче на степен развоја једног друштва. Развој 
привреде се прати и оцењује коришћењем посебних макроекономских категорија 
(друштвени производ, национални доходак, запосленост, инфлација, стабилност 
валуте и др.). Бројност и разноликост фактора развоја привреде усложњава проблем 
мерљивости њихових ефекта. Поједини фактори су мерљиви, а поједнини не, или 
недовољно мерљиви. Као најзначајнији фактори развоја привреде издвајају се 
природни услови, становништво, капитал и техничко-технолошки услови. 

Све већи број економиста сматра да људски ресурси представљају најважнији 
фактор, јер је без њих и најсавременија технологија мртав капитал, док други 
сматрају да су то технологија и предузетништво, јер се без њих ни људски ресурси 
не могу искористити. Истовремено, сматра се да је поседовање природних ресурса 
врло важан фактор привредног раста, али то не значи да су државе богате 
природним ресурсима истовремено и државе брзог економског раста.6 

 

2.1. Природни услови као фактор привредног развоја 

Под природним условима подразумева се комплекс различитих елемената природне 
средине. Природни услови обухватају биљни и животињски свет, воду, ваздух, 
земљиште, нафту, метале, руде, минерале и др.  

Користећи природне вредности и обликујући их према својим потребама, човек је 
опстајао и развијао се као културно, социјално и духовно биће. Развој технике и 
технологије допринео је већој ефикасности употребе природних ресурса, али и 
њиховом бржем исцрпљивању.  

Природни ресурси користе се у врло различите сврхе, као што су производња 
најразноврснијих производа важних за свакодневни живот, затим за добијање 
електричне енергије, гајење усева, вожњу аутомобила и др. Природни ресурси су 
свуда око нас, а због растућих потреба врло се брзо искоришћавају. Многи се 
исцрпљују брже него што могу бити надомештени новим.  
 
Природни ресурси могу се класификовати у две групе: 1) основни природни ресурси 
који су неопходни за опстанак и развој живота на планети, а то су биолошки системи 
Земље, земљиште, подземне и површинске воде, атмосфера, океани и др; 2) ресурси 
који се користе за развој и напредак људске културе и цивилизације, односно за 
обезбеђивање просперитета људског друштва. Експлоатишу се и прерађују у 

                                                           
6 Стефановић, В., Аземовић, Н., цит. дело. 
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производним процесима, при чему се користе материјали биолошког порекла: дрво, 
метали и неметали, природни енергетски ресурси и др. Врста природних ресурса 
која се користи као фактор привредног развоја зависи од достигнутог нивоа 
развијености технике и технологије, од економских могућности и целисходности 
коришћења, и степена истражености и познавања ресурса. Уобичајена генерална 
подела природних ресурса, код и у свету, је подела на исцрпљиве и практично 
неисцрпљиве, док се исцрпљиви деле на обновљиве и необновљиве. Обновљиви 
ресурси су сви природни ресурси који се троше спорије него што се регенеришу. 
Обновљиви ресурси укључују ваздух, воде и биомасу. 

Ипак, неки од њих могу постати необновљиви, уколико се брже троше од циклуса 
обнављања (нпр. подземне воде). Обновљивим ресурсима припадају и дрво и кожа. 
Необновљивим ресурсима сматрају се природни ресурси који не могу поново 
настајати, као што су фосилна горива, у која спадају угаљ, нафта и природни гас, 
разне врсте камена, метали, уран и други материјали и минерали.  Према неким 
проценама, укупне светске резерве нафте биће потрошене у наредних 30 до 40 
година, руде цинка и бакра за 20 година, а угља и природног гаса има нешто више, 
за наредних 100 година. 

Класификација природних ресурса у Европској унији обухвата поделу на исцрпљиве 
и неисцрпљиве, а у оквиру сваке од њих издвајају се обновљиви и необновљиви. 
Неисцрпљиви необновљиви ресурси су ресурси који се могу рециклирати и 
повратити: метали, минерали и земљиште. Неисцрпљиви обновљиви ресурси су: 

а) дисперговани ресурси: соларни, ветар, таласи и падавине, и 
б) акумулирајући ресурси: ваздух и океани. 

 
Исцрпљиви необновљиви ресурси су ресурси који се могу рециклирати и повратити: 
метали, минерали и земљиште. Исцрпљиви обновљиви ресурси су: 

а) биолошки ресурси: шуме, рибљи фонд и биомаса, и 
б) акумулирајући ресурси: слатководни басени, издани и земљиште.  

 

2.2. Капитал као фактор привредног развоја 

Капитал је један од најважнијих фактора привредног развоја. У физичком смислу, 
капитал представљају средства за рад и предмети рада. 

Капитал се јавља и као резултат привредног развоја (акумулација). Основни извор 
акумулације је национални доходак (нето акумулација) и друштвени производ 
(бруто акумулација = нето акумулација + амортизација). Често се користе инострана 
средства, као један од извора акумулације. Међутим, мора се водити рачуна 
приликом узимања иностраних средстава за акумулацију, да не би дошло до 
презадужености земље.7 

                                                           
7 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 
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Капитал као оскудни фактор, мора се рационално трошити. Ефикасно улагање се 
мери кроз коефициенте, посебно кроз маргинални капитални коефициент. 

Производња представља трансформацију природне материје у употребне вредности 
којима се задовољавају разноврсне људске потребе. Напредовања у производњи се 
поистовећују са привредним развојем и састоје се из увећања њеног обима и из 
растућег броја добара и услуга која се њоме креирају. Повећање производње и све 
разноврснија структура добара претпостављају и одговарајућу дистрибуцију којом 
би се обезбеђивало да већи део становништва ужива ефекте развојног тока. То је 
веома битан услов да се горе поменута напредовања у производњи могу означити 
као привредни развој. 

За капитал као производни чинилац, везују се сва напредовања у производњи. 
Природни  извори, као производни чинилац, јављају се у природи као „богом дани“, 
па се економија у њиховој употреби своди на откривање и коришћење њихових 
употребних вредности. Човек као производни актер односно становништво, 
организује и креира производњу аналогно својим потребама. 

За разлику од та два производна фактора, под чијим се дејством одвијају производња 
и привредни развој (и који као такви, ни по обиму ни по структури, ни статистички 
ни динамични, нису строго економски одређени), капитал је производни чинилац 
који је дело човека, резултат његове дотадашње привредне активности и укупног 
економског понашања.8 

У ужем смислу, њега чине средства за рад (у грађанској економској литератури се 
користи назив каптална добра – capital goods) и предмети рада. Реч је о капиталу у 
физичком смислу као скупу материјалних добара која су производ ранијег људског 
рада и која, као таква, служе за даљу производњу. Наспрам овако дефинисаног 
капитала налазе се кадрови који у производњи један његов део (предмете рада), 
употребом његовог другог дела (средства за рад), користи за производњу нових 
добара. На тај начин, производња се јавља као својеврсна „сарадња“ рада и капитала 
у креацији нових добара. 

У још ужем значењу под капиталом подразумевамо свејеврстан агрегат за 
расположиву масу капиталних добара којом се у једној привреди располаже. Ово је 
нарочито значајно, због тога, што се капитална добра јављају као пресудно важан 
чинилац продуктивности људског рада. Од тога колико је људски рад њима 
опремљен у производњи нових добара зависи његов производни учинак у јединици 
времена. Напредовања у проналажењу и производњи капиталних добара 
представљају есенцијални садржај техничког прогреса.  

Капитална добра имају пресудну улогу у привредном развоју, па се њихова 
расположивост у привреди може узимати као поуздано мерило њене развијености 
или неразвијености. Људски рад и капитална добра се у производњи јављају у улози 

                                                           
8 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 
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супститута: несташицу капиталних добара могуће је надокнађивати људским радом 
и више од тога, могуће је несташицу рада супституисати капиталним добрима. Када 
се говори о расту капитала путем његове акумулације првенствено се имају у виду 
капитална добра којима се увећавају производне способности живог рада. С тог 
становишта разликују се две развојне стратегије: прва се одликује вертикалном 
експанзијом капитала (capital deepening strategy) и у њој се увећање капитала 
остварује повећањем обима капиталних добара по запосленом раднику, а друга 
развојна стратегија се обележава претежном експанзијом капитала путем отварања 
нових радних места и запошљавања нових радника – дакле хоризоналним ширењем 
капитала (capital widening strategy).9 

Разлика између ових стратегија се заснива на могућој заменљивости рада капиталом 
и обрнуто. Истицањем значаја капиталних добара у производњи и привредном 
развоју, не потцењује се значај предмета рада, као другог материјалног инпута 
производње. 

Предмети рада се флексибилно прилагођавају капиталним добрима, па се због тога 
капитална добра узимају као најпоузданији индикатор капитала као производног 
чиниоца. Значајна скупина добара може служити као материјални инпут за даљу 
производњу или као средства за потрошњу којима се непосредно задовољавају 
људске потребе, управо на томе се делом заснива поменута флексибилност. 

Средства за потрошњу се не узимају као ставка физичког капитала. Кадрови свој 
опстанак и напредовање на њима заснива, тако да она представљају материјални 
ослонац радне кадрова као прозводног чиниоца. Средства за потрошњу нису 
једнозначно одређена јер постоји велика скупина добара која тек употребом постају 
стредства за потрошњу или средства за производњу. Ни предмети рада као ставка 
физичког капитала на нивоу укупне привреде нису једнозначно одређени. Постоји 
могућност да се из исте масе годишње производње формирају различити квантитети 
средства за производњу и средства за потрошњу. На основу оног смо потврдили 
поузданост напред изнетог становишта да материјалну есенцију капитала као 
производног чиниоца чине капитална добра (capital goods или средства за рад). 
Фиксним инвестицијама се ова средства увећавају. 

Од великог значаја је, истаћи временску компоненту по којој се (1) капитална добра 
(опрема, машине, инструменти, зграде, разноврсни инфраструктурни објекти), као 
производни чинилац, разликују од разноврсних (2) интермедијарних добара која у 
производном процесу прерастају у финална добра. 

Капитална добра се упоребљавају у више производних циклуса и у сваком од њих 
део своје вредности преносе на нове производе. Интремедијарна добра се троше 
само у једном производном циклусу и вредносно и материјално се уграђују у нове 
производе који њиховом прерадом настају. 

                                                           
9 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 
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У англосаксонској литератури се употребљава назив физички капитал (physical 
capital), који је резултат акумулације и инвестиција из протеклих времена. Он 
представља, у сваком датом моменту, делове жртвоване текуће потрошње 
претходних генерација, да би се њен физички обим за наредне генерације увећавао, 
односно да би се повећавала производња акумулисаним капиталом. 

У вези овог става, можемо као пример претпоставити „привреду“ Робинзона Крусоа 
на пустом острву. Пример је илустрација акумулације капитала, која важи за 
друштво које привредним развојем обезбеђује економско напредовање. Овај пример 
указије на чињеницу да капитална добра представљају главну ставку реалног 
(физичког) капитала. Да је капитал (К) у текућем времену (Т) само збир инвестиција 
преузиманих у протеклим временима (t) као резултат акумулација (s) одговарајућег 
постотка оствареног дохотка на нивоу укупне привреде (Y) која се уз то увећава 
просечно годишње по стопи раста „r“ показујемо следећом релацијом:  
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Ознака „к“ означава капитални коефициент, који показује колико се јединица 
ангажује да би се остварила једна јединица дохотка или за колико је пута у 
агрегатном изразу већи капитал који се ангажује од производа.10 

Ради целокупног разумевања значења појма капитал, морамо разматрање сместити у 
домен тржишне економије. У том домену је примарно приватно власништво, 
међутим, није спорно постојање и других власничких облика капитала, али његову 
економску суштину могуће је сагледати када је он приватно власништво. 

Увећање приватног валсништва је основни смисао и сврха пословне активности 
приватног власника. Увећање је за приватног власника могуће ако се употреба 
стеченог капитала оставарује уз одређене приносе (returns on capital) и ако се део 
ових приноса реинвестира. Битна одлика капитала као економског агенса је његова 
„употребна вредност“ да се његовом употребом оставрује више вредности него што 
он сам вреди, односно, да се приходима од његове употребе надмашују трошкови 
његове набавке. 

Капитал у новчаном изразу је она новчана свота која служи његовом власнику за 
увећање његовог финансијског (новчаног) иметка. Капитал није само новчани израз 
материјалних инпута производње, већ сваки новчани иметак који његов власник 
изузима из текуће потрошње и користи га ради увећања својих новчаних прихода у 
будућности. Капитал није само власништво класе капиталиста, нити оних који су 
власници предузећа која се баве производњом добара и услуга за тржиште. Он 
представља и власништво свих оних који део својих текућих новчаних прихода 
изузимају из текуће потрошње. Они их уз одређену надокнаду за привремено 
одустајање од дела текуће потрошње уступају другима који ће их производно 
                                                           
10 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 
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усмерити у креирање добара и услуга као тржишне понуде. Надокнада се за 
непосредне кориснике јавља као трошак производње, односно они њима морају 
остварити профит већи од надокнаде коју за њих плаћају. Трошкови капитала се 
јављају као трошкови одржавања његове реалне вредности и као трошкови за 
коришћење његове употребне вредности, односно, јављају се као супстанцијални 
трошкови.11 

Капитал се на нивоу привредне јединке која га користи, без обзира да ли је он њено 
власништво или потиче из екстерних извора (као кредит или као акцијски капитал), 
увек јавља као фиксни капитал и као обртни капитал.Фиксни капитал служи у више 
обртних циклуса, у употреби је дуже од годину дана и набавна вредност 
(супституцијални трошак производње који се дели по производним циклусима 
током његове вишегодишње употребе) му није мања од неког установљеног 
минимума. Капитална добра чине главну ставку фиксног капитала. Купљена 
лиценца, такође, представља ставку фиксног капитала. Као ставка фиксног капитала, 
јавља се и трошак вишегодишњих истраживања који има за резултат производну 
иновацију опредмећену у имплементацији постојећих или креацији нових 
капиталних добара. Одређене имплементације природних извора као што су: 
трошкови претварања необрадивог у обрадиво земљиште, трошкови изградње 
каналске мреже за наводњавање итд., такође ће се јављати као ставка фиксног 
капитала. 

Капитал представља новчано покриће за све трошкове производње, који се јављају 
као трошкови фиксног и обртног капитала. Трошкови обртног капитала се јављају 
као варијабилни трошкови. Ова подела трошкова на варијабилне и фиксне је условна 
јер се односи на кратак рок. Сви трошкови су променљиви на дужи рок јер је 
повећање производње условљено повећањем фиксног капитала. 

Капитал као приватно власништво и агенс економске активности у тржишној 
привреди претпоставља одговарајућу заштиту. Заштита је израз његове реткости и 
њоме се власнику гарантује право слободне употребе свог капитала. Капитал може 
вршити своје економске функције само ако се приватном власнику гарантује право 
власништва. Власник капитала као учесник у разменским трансакцијама у тржишној 
економији за преузете обавезе у крајњој истанци одговара својим капиталом. 

 

2.2.1. Облици међународног кретања капитала 
 

Остваривање привредног развоја у државама у транзицији захтева инострани 
капитал. Издвајају се три главна облика кретања међународног капитала: 

1) стране директне инвестиције, 
2) портфолио инвестиције, 

                                                           
11 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 
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3) зајмовни капитал.12 

Стране директне инвестиције (СДИ), по Kindlebergeru, представљају директно 
инвестирање у предузећа у иностранству у циљу стицања трајне контроле над 
производњом, трговином и финансијама предузећа у које се улаже.13 Држава се 
сматра способном ако има значајне директне инвестиције у иностранству. Међутим, 
стране директне инвестиције подстичу и развој државе у коју се капитал улаже јер 
дају марку производа, маркетинг знање, улаз на страна тржишта, менаџерске 
способности неопходне за производњу, конкурентност извоза и промену привредне 
структуре.14 

Појам СДИ се на различите начине дефинише у разним државама, а сама 
дефиниција подлеже променама током времена. Дефиниција СДИ коју је дао 
Међународни монетарни фонд и одобрио ОЕЦД је „Директне инвестиције су 
категорија међународних инвестиција која одражава појаву када резидент који се 
налази у једној земљи (страни директни инвеститор или матично предузеће) 
остварује трајне користи над предузећем које је резидент неке друге земље.“15 

 Иако је СДИ као појам помало нејасан, његова конкретна примена је одређенија. 
„Предузеће у које се директно инвестира дефинише се као акционарско или 
неакционарско предузеће у коме инострани инвеститор поседује 10 или више 
процената обичних акција или гласачких права над акционарским предузећем или 
одговарајући еквивалент у неком неакционарском предузећу. Постављени услов за 
поседовање најмање 10% акција предузећа у коме се инвестира даје право 
директном инвеститору да утиче или учествује у управљању предузећем, али не 
подразумева стопроцентну (апсолутну) контролу од стране директног 
инвеститора.“16 

Основни облици страних директних инвестиција мултинационалних компанија у 
иностранству су: 

a) потпуно власништво странца које настаје или потпуно новим инвестирањем 
на ледини (тзв. green field investicije) или откупом постојећих компанија у 
иностранству, 

b) заједничко улагање са домаћим фирмама у земљи пласмана (joint venture), и 
c) улагање капитала у постојећа предузећа која остају власништво државе 

домаћина. 

Стране директне инвестиције водеће међународне организације посматрају као 
механизам путем кога државе у транзицији остварују ефикасну интеграцију у 
                                                           
12 Унковић, М. (2010), Међународна економијa, Универзитет Сингидунум, Београд. 
13 Kindleberger, Ch. P. (1969). Ekonomija, Savremena administracija, Beograd. 
14 Унковић, М., цит. дело. 
15 Lipsey E. R. (2001). Foreign Direct Ivestment and Operation of Multinational Firms: Concept, History 
and Evidence", National Bureau of Economic Research Working Paper, No. 8665.  
16 Lipsey E. R., цит. дело. 
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глобалну економију. Стране инвестиције, такође, промовишу основне економске 
циљеве: стабилност, развој и размену знања. С обзиром на проблем изузетно високог 
спољно-трговинског дефицита и лоших привредних перформанси Србије, као и на 
недостатак инвестиционих средстава за раст извоза и привредну експанзију, стране 
инвестиције представљају најоптималнији облик пласмана у нашу привреду. 

Стране директне инвестиције, означавају улагање капитала од стране инвеститора, 
резидента једне земље у резидента (предузеће) друге земље, којим се успоставља 
дугорочна сарадња ради остваривања заједничких циљева. При томе, страни 
инвеститор има контролу, односно одлучујући утицај на управљање предузећем у 
које је уложио капитал. Остваривање контроле је значајно због могућности 
одлучујућег утицаја на пословање предузећа и на смањење ризика, јер су стране 
директне инвестиције најризичнији облик инвестирања капитала. 

Директне инвестиције са собом носе елеменат иностране контроле над домаћим 
изворима. Национално осећање у комбинацији са страхом од искоришћавања 
страних власника навело је многе земље у развоју да донесу законе који 
ограничавају страна директна улагања. 

Како се стране директне инвестиције (СДИ) врше углавном преко система 
транснационалних корпорација, то су оне постале најзначајнији феномен савремене 
светске привреде. Данас је очигледно да је улога транснационалних компанија у 
процесу глобализације, који се одвија у светској привреди од пресудног значаја. 

Стране директне инвестиције подстичу спољнотрговинску размену држава у 
транзицији тако што доносе материјалне и нематеријане ресурсе који мобилишу и 
домаће факторе. Страни капитал, ако се правилно инвестира, позитивно утиче на 
основне економске показатеље: привредни раст, запосленост, инфлацију и платни 
биланс.17 Иако се понегде појављују мишљења да СДИ могу донети више штете него 
користи, преовлађују ставови, како у стручним тако и у релевантним политичким 
круговима - да су СДИ једина развојна шанса држава у транзицији. Који је модел 
СДИ најприхватљивији за поједину земљу највећим делом зависи од стања привреде 
у тој земљи, јер се мора водит и рачуна да СДИ не произведу контра ефекте и да се 
отварањем страних компанија не створи дуална економија у којој слабе и до јуче 
заштићене домаће фирме, не би имале никакву шансу. 

Да би једна земља успела да привуче страни капитал мора претходно створити 
повољну инвестициону климу. Инвестициона клима постоји ако: владају стабилни 
услови привређивања, тј. ако је могуће предвиђати са великим степеном извесности, 
постоји политичка и социјална стабилност.  

Са друге стране, многобројне међународне финансијске институције су данас 
незаобилазан фактор у приливу иностраног капитала, неопходног за успешну 
реализација процеса транзиције и укључивање у светске глобалне процесе.  
                                                           
17

 Унковић, М., цит. дело. 
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2.3. Техничко-технолошки прогрес као фактор привредног развоја 
 

Под техничко-технолошким прогресом подразумевамо скуп низа појединачних, 
међусобно зависних и повезаних процеса, који се одвијају паралелно или у низу 
(креирање нове технике и технологије, усавршавање постојеће технике и 
технологије, креирање и усавршавање метода рада) у циљу унапређења производње, 
организације рада, методологије истраживања и олакшања рада човека. 

Унапређење производње подразумева и унапређење квалитета производа – 
техничког и економског квалитета и то: техничког, у смислу побољшања његових 
употребних карактеристика и вредности; и економског, у смислу смањења његове 
цене – трошкова производње и прометне вредности.  

Развој индустрије и савремени развој привреде подразумевају уважавање техничко-
технолошког прогреса, изналажење нових технолошких процеса и уношење све 
већег обима квалитетнијих средстава за рад, који ће убрзати процес производње. 

Једна од важнијих карактеристика техничко-технолошког прогреса, процес замене 
живог рада, изражава се у сталном порасту инвестиција за ставрање нових радних 
места као и у кретању средстава ка индустријским гранама које ставарају капитална 
добра. Резултат техничко-тенолошког прогреса је супституција живог рада 
опредемећена радом. Техничко-технолошког прогреса нема, уколико та 
супституција не постоји. 

Техничко-технолошки прогрес условљава стално повећање инсталиране снаге 
електромотора по запосленом односно повећање „физичке“ опремљености рада. 
Снага даје могућност за повећање физичког обима производње, а већу вредност 
производње даје већа количина производа. Основна сврха техничко-технолошког 
усавршавања је оптимално коришћење новоствореног потенцијала који се 
материјализује у вредности производње и количини производа. 

Један од кључних фактора привредног развоја у савременим условима представља 
научноистраживачки рад. Приступ његовом развоју је различит. Развијеније земље, 
развијају научноистраживачки рад да би одржале позицију коју су стекле на 
међународном плану, док неразвијене земље научно-истраживачки рад развијају 
како би поправиле свој положај на међународном плану. 

Развој научноистраживачког рада посебан значај има у области технике и 
технологије. Од посебног значаја је могућност обезбеђења одговарајуће технологије 
производње, која може бити: (1) класична и (2) савремена технологија. 

Класична технологија омогућава ефикаснији развој, у односу на развој остварен у 
претходном периоду. Развијеније земље имају могућност да унапређују технологију, 
да креирају нове технолошке поступке и процесе и освајају производњу нових 
производа, чијим пласманом остварују повољније економске ефекте на тржишту. 
Купци технологије стално се налазе на зачељу земаља које се развијају, јер земље 
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даваоци технологије дају ону технологију чији је технолошки век при крају и чија 
производња не може да буде конкурентна производњи која се остварује са новим 
технолошким решењима. 

Класична технологија представља помоћ земљама у развоју и омогућава им да 
стекну искуство, да се суоче са проблемима са којима су се развијене земље већ 
суочиле. Она омогућава и скраћивање појединих етапа развоја, односно, може да 
олакша развој земаља у развоју. Када се посматра динамика развоја и однос у нивоу 
развојености између развијених земаља и земаља у развоју, онда класична 
технологија не обезбеђује динамику развоја која би омогућила смањење разлика у 
степену развијености. 

Проблеми екстерне и интерне природе долазе до изражаја приликом примене 
савремене технологије у земљама развоја. То су проблеми у виду недостатка 
квалификованих кадрова који ће креирати и реализовати такву технологију, 
недостатак производног искуства, недостатак средстава за финансирање 
научноистраживачког рада, нерадо уступање савремене технологије од стране 
развијених земаља и постављање услова економске и политичке природе. 

Решење проблема екстерне и интерне природе зависи од квалификационе структуре 
кадрова у предузећима. Постојање квалификованих кадрова је гаранција за примену 
купљене технологије и реализацију нове технологије док недостатак квалификоване 
радне снаге, као и средстава за научноистраживачки рад, представљају проблеме с 
којима се сусрећу земље у развоју. Земље у развоју су принуђене да користе 
техничку помоћ од других земаља и да увозе технику и технологију. Најповољније 
решење за овај проблем је да се потребни кадрови и технологијa обезбеде из 
сопствених извора. Међутим, како то није увек могуће, једина алтернатива остаје 
оријентација на туђу технику и технологију. 

Техничко-технолошки прогрес је условљен развојем научноистраживачког рада и за 
успех у његовом развоју потребни су следећи услови: (а) средства за финансирање 
научноитраживачког рада, (б) кадрови способни за бављење научноистраживачким 
радом и (ц) примена остварених научних и теничких решења.18 

Средства за финансирање научноистраживачког рада зависе од висине националног 
дохотка и могућности да се одређени део издвоји за то финансирање. Код развијених 
земаља су могућности далеко веће него код земаља са мање развијеном привредом. 
Међутим, то не значи да се и висина издвајања националног дохотка за 
финансирање научноистраживачког рада, по једном становнику, може разликовати. 
Могуће је да се по једном становнику издвајају иста средства, која због ниског 
апсолутног износа не омогућавају земљама у развоју да остварују бржи развој науке, 

                                                           
18 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 
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технике и технологије. Из тог разлога су такве земље приморане да користе научна, 
техничка и технолошка решења из развијених земаља.19 

Од степена привредне развијености зависи број и квалитет кадрова који се баве 
научно-истраживачким радом. У почетној фази развоја земље су оријентисане на 
запошљавање радноспособног становништва. Са достизањем одређеног степена 
развијености кадрови доживљаву трансформацију. Јављају се све већи захтеви за 
људским ресурсима који поседују одређене квалификације. 

Примена остварених научнотехничких проналазака је трећи услов који условљава 
техничко-технолошки прогрес. Уколико се резултати техничко-технолошког 
прогреса не примењују, онда када су утврђени, он не доводи до напретка.  

Савремена техника и технологија производње производ су обимних научних и 
развојих истраживања и улагања високих стредстава за њихов развој. Техника и 
технологија представљају потребу свих земаља, с тим што све земље немају 
потребне услове за креирање нове технике и технологије. У повољнијем положају су 
развијене земље, насупрот земљама које тек почињу да се развијају и које су 
принуђене да користе оно што могу да добију од развијених земаља. Развијене 
земље су заинтересоване да продају технологију и увећају своје приходе, док 
неразвијене земље су заинтресоване да развијају индустрију коришћењем 
технологије која им је доступна, као и да освајају производњу појединих производа. 
Технику и технологију могу да обезбеде на два начина, и то: (а) креацијом и (б) 
трансфером.20 

Креација нове технике и технологије, у највећој мери, везана је за земље које 
располажу одговарајућим условима. То се може обезбедити само у индустријски 
развијеним земљама односно развијеним индустријским предузећима, док су све 
друге земље и предузећа упућена на потребну технику и технологију путем 
трансфера. 

Трансфер технике и технологије представља промену власништва над техником и 
технологијом (знањем) да се нешто произведе. Под трансфером технике и 
технологије, најчешће се подразумева куповина технике и технологије из других 
земаља у виду лиценци, патената, узорака, модела, жигова, опреме, (постројења), 
know-how, нових материјала, заједничких улагања итд. Индустријски развијене 
земље јављају се као продавци технике и технологије, а недовољно развијене земље 
као купци. Трансфер технике и технологије се одвија између појединих делова 
земље као и између појединих предузећа у једној земљи.21 

Разликујемо две врсте трансфера и то: екстерни и интерни. Екстерни трансфер има 
већи значај за неразвијене земље, а интерни за индустријски развијене земље. 

                                                           
19 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 
20 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 
21 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 
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Екстерни трансфер технологије представља промену власништва над технологијом 
када продавац и купац нису из исте земље, а интерни када су продавац и купац из 
исте земље. Интерни трансфер технологије је повољнији и то како економски, тако и 
правно-технички и организационо. Сва спорна питања се лакше и ефикасније 
решавају, нема непосредника у правном промету, могуће су све врсте помоћи и 
национални доходак се не смањује. У случају екстерног трансфера постоји 
могућност да продавац поставља бројне услове који спутавају купца да организује 
производњу и остварује развој. Ти услови су познати као рестриктивне клаузуле и 
могу се изразити као: ограничење употребе потенцијалних пролазника, 
територијално ограничење извоза, ограничења у погледу продаје и дистрибуције 
остварене производње, ограничења у погледу организације производње, забрана 
усавршавања докумантације и обавеза саопштавања свих усавршавања ради 
патентирања на своје име без реципрочне обавезе, ограничења активности на 
истраживањима и технолошком развоју за које је технологија обезбеђена путем 
трансфера, задржавањем права да се учествује у избору сарадника за производњу 
производа по трансферисаној технологији и многе друге. 
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3. Фактори развоја привреде Србије 

У трећој глави посебна пажња је посвећена анализи кретања бруто-домаћег 
производа, као и хоризонталној и вертикалној структури привреде у Србији. 
Полазећи од раста бруто-домаћег производа, као и његове струцтуре у раду се 
анализира утицај најзначајнијих фактора привредног развоја, као што су: природни 
услови, становништво, капитал и технички прогрес у Србији.22 

 

3.1. Привредни раст Србије 
 

Слика 2 показује кретање привредног раста, односно повећања или смањења бруто-
домаћег производа у Србији у периоду од 1997. до 2014. године. Србија је у периоду 
од 2000. до 2008. године забележила привредни раст, односно повећање бруто-
домаћег производа. Међутим, 2009. године је забележила смањење бруто-домаћег 
производа што је последица економске кризе. 

 
Слика 2:  Привредни раст Србије у периоду од 1997. до 2014. године 

 

Извор: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 
 
 

                                                           
22 Марјановић, В., Марјановић, М. (2014). Подстицање развоја индустрије као кључна детерминанта 
стратегије реструктурирања привреде Републике Србије, Теме, вол. 38, бр. 4, стр. 1425-1444. 
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Све државе у свету су забележиле смањење производње или смањење раста 
производње 2009. у односу на 2008. годину. Смањење бруто-домаћег производа је 
Србија забележила 2012. и 2014. године. Највишу стопу раста бруто-домаћег 
производа у посматраном периоду је забележила 2004. године, а најнижу 2010. 
године. Највеће смањење бруто-домаћег производа је Србија забележила 1999. 
године, због НАТО агресије над Србијом. 

 
Слика 3: Предвиђени привредни раст Србије 

 
Извор:http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-

prospects/data?variable=NYGDPMKTPKDZ&region=ECA 
 
Према предвиђањима Светске банке у наредном периоду се очекује повећање бруто-
домаћег производа у Србији. Очекује се да ће Србија 2016. године остварити 
привредни раст по стопи од 1.5%, а 2017. ће забележити стопу привредног раста у 
износу од 2.0%. Међутим, истовремено се предвиђа смањење бруто-домаћег 
производа у 2015. години за 0.5%. 
 

 
3.2. Хоризонтална и вертикална структура привреде у Србији 

Мерење нивоа регионалне развијености је одувек био један од приоритета 
статистичког система Европске Уније, а у Републици Србији има посебан значај 
услед значајних регионалних разлика у приведном и душтвеном развоју. Регионалне 
разлике су последица различите економске структуре појединих региона, 
продуктивности кадрова и ефикасности пословања пословних субјеката у 
различитим регионима и окрузима Србије.  

Обрачун регионалног бруто-домаћег производа, као део система националних 
рачуна Републике Србије, заснован је на принципима и методологији Европске 
Уније, тј. Европског система националних и регионалних рачуна (ESA 2010), и 
Номенклатури статистичких територијалних јединица Републике Србије (НСТЈ), 
која је у потпуности усклађена са европском класификацијом статистичких 
територијалних јединица – NUTS. Основни концептуални оквир представља 
Евростатов Приручник за регионалне рачуне (Regional Accounts Methods). 
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Израчунавање регионалног бруто-домаћег производа спроведено је на нивоу НСТЈ-2 
(регион) и НСТЈ-3 (област) за следеће статистичке територијалне јединице: 

 Београдски регион/област; 

 Регион Војводине и области (окрузи): Севернобачка област, Средњобанатска 
област, Севернобанатска област, Јужнобанатска област, Западнобачка област, 
Јужнобачка област и Сремска област; 

 Регион Шумадије и Западне Србије и области: Мачванска област, Колубарска 
област, Шумадијска област, Поморавска област, Златиборска област, 
Моравичка област, Рашка област и Расинска област; 

 Регион Јужне и Источне Србије и  области: Подунавска област, Браничевска 
област, Борска област, Зајечарска област, Нишавска област, Топличка област, 
Пиротска област, Јабланичка област и Пчињска област. 

За Регион Косова и Метохије, тренутно не постоје поуздани статистички подаци и 
није обухваћен обрачуном.23 

У складу са обрачунским принципом места рада, учешће појединих региона у бруто-
домаћем производу Републике Србије је следеће: Београдски регион заузима водеће 
место са 39,9%; иза њега је Регион Војводине са 27,2%, а за њима следе Регион 
Шумадије и Западне Србије са 18,9% и Регион Јужне и Источне Србије са 13,9%. У 
поређењу са периодом 2011-2012. година, процене регионалног бруто-домаћег 
производа за 2013. годину показују готово идентично учешће појединих региона у 
националном бруто-домаћем производу.  

Београдски регион са 926 хиљада динара бруто-домаћег производа по глави 
становника има 71,2% већи per capita износ у односу на републички ниво. То је за 
око 0,5% мањи износ у односу на податак из 2012. године, али показује готово 
идентичан положај српске престонице у односу на остала три региона. Индекс нивоа 
бруто-домаћег производа per capita24 за Регион Војводине је за око 2,0% већи у 
односу на републички ниво (552 000 дин.). За Регион Шумадије и Западне Србије 
индекс нивоа је 67,5% (365 000 дин.), што указује на умањење од 0,4% у односу на 
2012. годину. За Регион Јужне и Источне Србије индекс нивоа је 63,2% (342 000 
дин.), што је готово непромењено у односу на 2012. годину. 

Можемо закључити да процене регионалног бруто-домаћег производа у 2013. 
години показујy непромењено стање у погледу дискрепанци регионалне економске 
                                                           
23http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=6&pubKe
y=2940 
24 Индекс нивоа представља однос између вредности БДП по становнику региона у односу на 
републички ниво БДП-а по становнику. Он не представља раст БДП-а одређеног региона у односу на 
претходну годину већ показује да ли је БДП региона по становнику већи или мањи у односу на 
републички ниво. Када је индекс нивоа већи од 100 то значи да је БДП по становнику региона већи од 
вредности овог показатеља за Републику Србију. Када је мањи од 100, то значи да је регионални БДП  
по становнику мањи од републичког нивоа. 
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резвијености са рацијом бруто-домаћег производа по глави становника од 2,71 
између Београда и Јужне и Источне Србије. 

Табела 1: Учешће региона у бруто-домаћем производу 

Т Е Р И Т О Р И Ј А 
БРУТО ДОМАЋИ 

ПРОИЗВОД 
(у мил. РСД.) 

Индекс Учешће 

БДП 
по 

становнику 
(у хиљ. РСД.) 

БДП 
по 

становнику - 
индекс нивоа 

РС=100 

  2013 2012 2013/2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 3 876 403 3 584 236 108.2 100.0    100.0      541   498 100.0 100.0 

Београдски регион   1 546 
620 

 1 422 
963 108.7 39.9 39.7   926 855 171.2 171.7 

Регион Војводине   1 055 
270   973 800 108.4 27.2 27.2   552 507 102.0 101.8 

Регион Шумадије и Западне Србије    731 466   682 067 107.2 18.9 19.0   365 338 67.5 67.9 

Регион Јужне и Источне Србије    540 461   502 719 107.5 13.9 14.0   342 315 63.2 63.3 

Екстра регио    2 586   2 687 96.2 0.1 0.1 ... ... ... ... 

Регион Косова и Метохије ... ... ... ... … ... ... ... ... 
Извор: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicatioнView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=6&pubKey=2940 

Учешће региона је исто и када се посматра структура бруто-домаће вредности. 
Највеће учешће у посматраној вредности је забележио Београдски регион. 

Слика 4: Учешће региона у бруто-домаћој вредности25 

 

Извор: 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicatioнView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=6&pubKey

=2940 

 
                                                           
25Разлика између бруто додате вредности (БДВ) и бруто домаћег производа (БДП) је у нето порезима 
на производе. 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=6&pubKey=2940
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=6&pubKey=2940
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=6&pubKey=2940
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Слика 5: Учешће окуга у бруто-додатој вредности 

-  
Извор: 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicatioнView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=6&pubKey
=2940 

Највеће учешће у бруто-додатој вредности, поред Београдске области је забележила 
Јужнобачка област.  Најмање учешће је забележила Пиротска, Зајечарска и Топличка 
област.  

 Трговина на велико и мало и поправка моторних возила, саобраћај и складиштење, 
услуге смештаја и исхране је остварила највеће учешће у бруто-додатој вредности 
Београдског региона, док је Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање 
електричном енергијом, гасом и паром,  снабдевање водом и управљање отпадним 
водама остварила највеће учешће у бруто-додатој вредности осталих региона, као и 
у Републици Србији. 

Основни циљ реструктурирања привреде је квалитетна трансформација структуре и 
њено усмеравање ка њеном оптимуму. Оптимална привредна структура подразумева 
подједнак развој свих сектора, делатности и грана који ће позитивно утицати на 
привредни раст и развој. Имајући у виду да је у Републици Србији привредна 
структура далеко од оптималне и да је током времена дошло до својеврсне ерозије 

 

 

 

 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=6&pubKey=2940
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=6&pubKey=2940
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Табела 2:  Регионална БДВ по делатностима, 2013. год. (у мил. РСД) 

Назив делатности 
Република 

Србија 
Београдски 

регион 
Регион 

Војводине 

Регион 
Шумадије и 

Западне 
Србије 

Регион 
Јужне и 
Источне 
Србије 

У  К  У  П  Н  О   3.263.518   1.302 089    888.425    615.817    455.011 
Пољопривреда, шумарство 
и рибарство    298.779    19.891    130.352    89.615    58.922 

Рударство, прерађивачка 
индустрија, снабдевање 
електричном енергијом, 
гасом и паром,  снабдевање 
водом и управљање 
отпадним водама 

   874.061    228.383    315.183    190.035    140.460 

Грађевинарство    129.330    65.044    25.868    24.030    14.388 
Трговина на велико и мало 
и поправка моторних 
возила, 
саобраћај и складиштење, 
услуге смештаја и исхране 

   647.741    319.054    154.875    104.580    69.233 

Информисање и 
комуникације    186.131    152.731    19.798    8.060    5.543 

Финансијске делатности и 
делатност осигурања    102.400    72.670    14.891    9.080    5.760 

Пословање некретнинама 
(са импутираном рентом)    313.373    118.676    76.713    66.509    51.475 

Стручне, научне, 
иновационе и техничке 
делатности; 
Административне и 
помоћне услужне 
делатности 

   180.439    122.015    31.782    14.759    11.883 

Државна управа и обавезно 
социјално осигурање, 
образовање, здравствена и 
социјална заштита 

   466.322    169.796    103.058    100.263    91.029 

Уметност, забава и 
рекреација и остале 
услужне делатности 

   64.941    33.830    15.906    8.886    6.318 

Извор: 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicatioнView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=6&pubKey

=2940 

индустријског сектора, подстицање развоја овог сектора је од изузетног значаја јер је 
индустрија је покретач развоја и примарног, али и терцијарног сектора. 

 

 

 

 

 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=6&pubKey=2940
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=6&pubKey=2940
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4. Најзначајнији фактори привредног развоја Србије 
 

У наставку посебна пажња биће посвећена најзначајнијим факторима привредног 
развоја Србије. На почетку се указује на географски положај Србије, али и на 
природна богатства са којима располаже Србија. Посебна пажња је посвећена 
квантитативним и квалитативним обележјима становништва у Србији, као и у 
њеним регионима. Будући да је Србија је мала земља која за свој привредни развој 
мора користити додатну акумулацију из иностранства, у наставку се анализира 
прилив страних директних инвестиција у Србију. Имајући у виду значај технике и 
технологије за развој Србије, у раду се врши анализа кретања средства која Србија 
улаже у развој технике и технологије, као и анализа примене савремене технике и 
технологије у пословању предузећа, односно примена рачунара, Интернета и сајта у 
малим, средњим и великим предузећима у Србији.  
 

4.1. Природни услови као фактор привредног развоја Србије 
 

Развој привреде сваке земље је одређен природним условима који представљају 
општи услов развоја. Под природним условима подразумевамо климу, рудно 
богатство, пољопривредни, шумски и енергетски потенцијал итд. У природне услове 
спада и географски положај јер свака земља има одређене карактеристике као што 
су:  границе, површина коју има, њен географски положај у односу на друге земље и 
слично. 

Од великог значаја је чињеница да се Србија налази на раскрсници коридора између 
Истока и Запада, односно, на главним сувоземним и воденим путевима Европе. Иако 
је веома мала земља, она има значајна природна богатства: пољопривредно 
земљиште, рудна налазишта, шумско богатство. Посебан значај имају водни 
потенцијали Србије, реке, језера, као и минерални извори и лековите воде. 

 

4.1.1. Географски положај 
 
Географски положај се исказује геопросторним координатама неке државе, тј. 
географском ширином и дужином, али и карактерише надморском висином, 
растојањем у односу на велика светска мора и копна, границама и самим обликом 
дотичног простора, као и удаљеношћу од савремених економских, политичких и 
културних центара и светских саобраћајних коридора.26 Због тога се географска 
позиција једне државе не може валоризовати само са становишта физичких 
обележја.  

                                                           
26 Стефановић, В., Аземовић, Н., цит. дело. 
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Србија је балканска, средњоевропска (панонска) и подунавска држава. Налази се на 
Балканском полуострву, у средњој и југоисточној Европи, а дужином од 588 кm кроз 
Србију протиче Дунав. Преко ње воде и укрштају се бројни копнени, речни и 
ваздушни међународни путеви који повезују Европу са Азијом и Африком. 

Карта 1: Балканско полуострво 

Извор: wikipedia.org 
 

Растојање између најсеверније тачке, 10 кm од Суботице, прелаз Келебија, до 
најјужније тачке, село Растелица, општина Гора, износи 495 кm. Растојање између 
најзападније тачке, код Бездана, и најисточније тачке, врх Сребрна глава на Старој 
планини износи 425 кm. Географски центар Србије налази се у селу Гривац, општина 
Кнић.27  

Површина Србије је 88.361 кm2. Граничи се са Мађарском, Румунијом, Бугарском, 
Македонијом, Албанијом, Црном Гором, Босном и Херцеговином и Хрватском. 
Укупна дужина границе је 2.350,2 кm. 

Србија се највећим својим делом налази на Балканском полуострву, око 75%  њене 
површине је јужно од Саве и Дунава, изабраних као северна граница полуострва. 
Овај део се одликује великом сложеношћу. Најистакнутије целине су Динарски, 
Родопски, Карпатско – Балкански, Шарски и Проклетијски планински системи. 

                                                           
27 Јовичић, Д. (2009). Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду-Географски факултет, 
Београд. 
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Готово средином Балканског полуострва, па и Србије, тече Морава (Велика и 
Јужна), која заједно са Вардаром чини удолину, окосницу Балканског полуострва. 
Њом води најзначајнији паневропски пут, Коридор 10. Један део Коридора 10 
(Коридор 10 – c) иде долином Нишаве и Марице, спајајући на тај начин Ниш и 
Истамбул, преко Софије и Пловдива. Мањи део југоисточне Србије – долином 
Пчиње и Косовске котлине преко Неродимке и Лепенца, морфолошко – 
хидролошки, па и саобраћајно гравитира ка Егејском мору. На основу тога, Србија 
представља природни мост и раскрсницу између западне, средње, јужне и источне 
Европе и југозападне Азије.28 Значајна је и улога удолине Западне Мораве у 
повезивању источних и западних делова Србије, као и долина Ибра којом води ткз. 
Ибарска магистрала, повезујући Краљево са Скопљем. 

Србија је и средњоевропска држава, јер се 25% њене територије налази северно од 
Саве и Дунава, по ободу и дну Панонске низије. То је пространа Војводина, око 
Саве, Тисе и Дунава. Широко је отворена ка северу и западу и омогућила је продор 
утицаја из Средње и Западне Европе. Кроз Војводину иду путеви Е – 75: 
Будимпешта – Суботица – Нови Сад – Београд, и Е – 70: Загреб – Сремска 
Митровица – Рума – Београд – Вршац – Букурешт. 

Дунав извире на планини Шварцвалд, протиче кроз 10 држава, и улива се у Црно 
море градећи делту. Једна од држава је и Србија, што је веома значајно за њен 
привредни развој. Дунав одводњава 92,4% територије Србије. У њега се стичу све 
велике реке Србије, а на њему лежи и главни град. Њим воде важни речни путеви, а 
Србија се је захваљујући Дунаву и каналу Дунав – Рајна – Мајна налази на делу тих 
путева, који повезују Северно и Црно море. 

Плован је целом својом дужином кроз Србију и врло значајан за речни саобраћај, 
туризам, а изградњом хидроенергетског система Ђердап I и Ђердап II, у сарадњи са 
Румунијом, доприноси бољим односима међу суседима и већем искоришћавању 
хидроенергетског потенцијала Дунава. 

Карта.2. Дунав 

Извор: wikipedia.org 

                                                           
28 Родић, Д.П., Павловић, М.А. (1994). Географија Србије I, Савремена администрација, Београд. 
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Повољан географски положај Србије вековима је привлачио стране освајаче, што је 
резултирало бројним ратовима и сукобима на територији наше државе. Овде су се 
често укрштали интереси страних сила. На Србији остаје да очува и унапреди свој 
повољан положај. 

Територија Србије одликује се бурном геолошком прошлошћу. Настала је покретима 
три орогенезе. Покретима каледонске орогенезе, која је трајала од почетка силура до 
средине девона, дошло је до повлачења мора са једног дела копна у Карпатско - 
балканском луку. Покретима херцинске орогенезе, која је почела крајем девона и 
трајала до краја палеозоика, дошло је до стварања родопског копна, које се на 
територији Србије пружа око Јужне и Велике Мораве, као и до стварања панонског 
копна. Док је покретима алпске орогенезе, која је почела у горњем тријасу, а траје и 
дан данас, дошло до формирања Западне и Источне зоне млађих веначних планина, а 
истовремено до раседања родопске масе и настанка Средишње зоне громадних 
планина и котлина и спуштања панонског копна. 

Вулканска активност условила је стварање разноврсних стена за које су везане 
појаве руда метала и неметала. На територији Србије вулкани су били активни током 
неогена, па и током креде, али почетком квартара она нестаје, тако да данас нема 
активних вулкана. Најјача је била на простору уздужних и попречних раседа, 
првенствено на територији Родопске масе и у Источној Србији, али палеовулканских 
облика има и у другим деловима Србије. 

Минерални ресурси, с обзиром на геолошку грађу наших терена, су веома 
разноврсни у погледу врста, количина, квалитета и економског значаја. Минерално –
сировински ресурси се у односу на остале природне ресурсе одликује највећим 
степеном повезаности са индустријом. Разликују се метали и неметали. 

 

4.1.2. Налазишта и производња метала 

Налазишта разноврсних метала су природна основа за развој индустрије, самим тим 
и привреде. Бројна лежишта последица су геолошке прошлости Србије и појаве 
разноврсних стена које учествују у њиховој градњи. На простору Србије рударило се 
од давнина. Од старих цивилизација пре Словена – Илира, Келта, Трачана, Римљана, 
преко чувених рудара Саса у доба Немањића, затим рударења Француза, Енглеза, 
Немаца, до савремених ископавања данас. Главна налазишта налазе се у Планинско 
– котлинско – долинској макрорегији. 

Бакар је одавно познат метал и у савременом свету није могуће замислити 
машинску, хемијску и војну индустрију без бакра. У Србији је бакар широко 
распрострањен. Има га у околини Косовске Митровице, Трепче, Новог Брда, 
околина Ваљева, на Копаонику, око Крепољина и Босилеграда. Али свакако су 
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највећа налазишта у Источној Србији, у Бору, Мајданпеку, Кривељу и Церову јер је 
Карпатско – балканска област најзначајније налазиште руде бакра.29  

У Бору се добија 17 различитих врста метала, а по подацима Рударско – 
топионичарског басена Бор, резерве износе око 1,38 милијарди тона руде и садрже 
око 5,1 милиона тона бакра, 202 тоне злата и 1.477 тона сребра. Руда која се данас 
експлоатише садржи од 0,28% до 0,38% бакра. 

Олово је метaл које се добија из руде галенит. На територији Србије експлоатисан је 
још за време Римљана. Највећа налазишта су Авала, Велики Мајдан, Крупањ, Леце, 
Копаоник, Рудник, Трепча, Јањево, Ново Брдо, Кижница и Ајвалија. Цинк је стални 
пратилац олова и скоро увек се јављају заједно и на истом месту, па се због тога 
користи заједнички назив оловно – цинкана руда. Данас се олово и цинк 
експлоатишу на Руднику, док су остали рудници затворени, а за руднике на Косову 
не постоје подаци. 

Антимон спада у групу ретких метала. Највећа лежишта антимона у Србији су у ткз. 
Подрињској зони Зајача и Крупањ, затим код Бујановца и лежиште Лиса код 
Ивањице. Некада је Србија захваљујући налазишту Зајача била међу првим земљама 
у Европи по производњи антимона. Данас се улажу напори у обнављање производње 
у овим рудницима. Резерве се процењују на око 9 милиона тона. 

Бизмут је у природи редак, а у привреди тражен и веома скуп метал. Овај метал се 
јавља у рудоносним областима где има руде бакра, гвожђа, сребра, никла и кобалта. 
У габроидним стенама источне Србије бизмута има у околини Књажевца, као и у 
околини Трепче.30 

Лежишта магнезијума су утврђена на Фрушкој Гори, Авали, Руднику, Копаонику и у 
околини Ужица. Жива спада у ретке метале, а користи се у течном стању и добија из 
руде цинобарит. У Србији су позната лежишта руде живе код Авале, у околини 
Шапца, на Дели Јовану и у околини Призрена. 

Сребро представља одавно познат племенити метал, који се добија из руде 
агрентита, али се најчешће јавља уз руду галенит и друге руде везане за еруптивне 
стене и кристаласте шкриљце. Најзначајнија лежишта сребра у Србији су у басену 
Трепча и у сливу Пека.31 

Злато представља скупоцен племенити метал. Налазишта овог метала везана су за 
еруптивне стене, али га има и у секундарним лежиштима и наносима река. У Србији 
злата има у гранитним и златоносном пиритима андензитског масива Рудника, 
Копаоника, ужег Подунавља и Тимочке крајине. Злато се добија при преради руде 
бакра у Бору и мање прерадом олово – цинкане руде у Звечану.32  

                                                           
29 Павловић М.А. (1998). Географија Србије II, САВРЕМЕНА АДМИНИСТРАЦИЈА, Београд. 
30 Павловић М.А., цит. дело. 
31 Павловић М.А., цит. дело. 
32

 Павловић М.А., цит. дело. 
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Платина се не производи у већим количинама, а њене резерве су откривене у 
околини Врњачке бање и Трстеника. Руда гвожђа представља основну сировину за 
производњу сировог гвожђа и челика и основу за развој црне металургије. Прва 
група налазишта протеже се од Београда до Косова. На Руднику, а нарочито на 
Копаонику (налазиште Суво рудиште) утврђене су моћне наслаге. Друга група 
налазишта је у источној Србији у близини Мајданпека, Рудне главе и Црњајке. 
Досадашњи рудници су затворени због неекономичности. 

Оплемењивачи челика су метали који се додају кованом гвожђу да ви се појачала 
његова техничка својства. У ову групу спадају манган, хром, волфрам, молибден, 
никал, кобалт, кадмијум и ванадијум. 

Манган спада у групу важних оплемењивача челика и утиче на јачину, тврдоћу и 
еластичност челика. Налазишта мангана најчешће су везане за дијабазне рожнаце, на 
подручју Копаоника и Златибора. 

Хром спада у ретке метале оплемењиваче челика и највећа лежишта се налазе на 
Косову и Метохији, око Ђаковице, Урошевца, Призрена и Пећи. У западној Србији 
лежишта су у околини Ваљева, Чачка и Рашке. 

Молибден је редак и цењен метал. Нашао је велику примену у војној индустрији. 
Сматра се да Србија поседује значајне резерве, а најзначајнија налазишта су Крива 
Феја код Врањске Бање и Мачкатица код Сурдулице. Јавља се и у гранитима 
североисточне Србије (Тенда и Црњајка), на Копаонику, код Гњилана и на Бесној 
Кобили. 

Волфрам је метал без кога не може да се замисли савремена машиноградња. Користи 
се за добијање специјалних врста челика неопходних у аутомобилској и авионској 
индустрији. Налазишта су сконцентрисана на два подручја: Благојев камен, код 
Мајданпека и Нересница код Сурдулице. 

Лежишта никла су откривена у Шумадији, код Ораховца, Урошевца, Косовске 
Митровице, у сливу Ибра, око Студенице, око Жељина и Столова. Руда никла се 
експлоатише на планини Голеш. Кобалт је редак метал кога има на Копаонику, 
Руднику и око Грачанице. 

 

4.1.3. Налазишта и производња неметала 
 

Неметали су такође важни за развој индустрије, са применом у индустрији стакла, 
грађевинског материјала, пољопривреду, хемијску индустрију и друге. Откривено је 
око тридесетак неметаличних минералних сировина на територији Србије. 

Србија је дуго сматрана једним од највећих европских произвођача 
висококвалитетног синтер – магнезита. Ранијим истраживањима утврђене су резерве 
од 11 милиона тона. Налазишта су на територији ткз. Златиборске зоне – Лиска, 
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Криве Стене, Коњске Торине, Стубло, Косе и Беле воде код Нове Вароши, затим у 
околини Краљева, Чачка, Ужица. Капацитети нису били добро опремљени за 
експлоатацију, па су експлоатисани сами најквалитетнији слојеви руде.33  

Сировинска основа за развој цементне индустрије је врло повољна. Утврђене су 
резерве лапораца и других неметала, неопходних у процесу производње, 
дозвољавају интензивнији развој ове делатности, чија производња заостаје за 
растућом потрошњом грађевинског тржишта. На територији Србије најпознатија 
лежишта су Беочин на Фрушкој гори, затим Раља, Косјерић и Поповац. 

Азбест је силикатни минерал који се користи у грађевинараству као изолатор и 
приликом прављења комбинезона отпорних на ватру. Налазишта овог неметала у 
Србији су – Страгари у Шумадији, затим околина Чачка, долина 
реке Ибар (Корлаћа) и долина Топлице. 

Барит је значајан минерал који се користи у нафтној индустрији тј. Приликом 
екплоатације бушотина нафте и гаса у циљу смањења притиска. Налазишта ово 
неметала у Србији концентрисана су у Карпатском пределу, тачније у 
долини Поречке реке. 

Примена кварца је вишеструка, а најчешће се користи у грађевинској индустрији и 
при производњи накита. Експлоатише се у Рготини код Зајечара, Слатини и у 
Колубарском басену угља у Тамнави. 

Мермер је метаморфна стена, веома значајна и вишеструко применљива. Користи се 
у грађевинској индустрији, као и у уметности. Највеће и најпознатије налазиште 
мермера у Србији је на планини Венчац у близини Аранђеловца, али и код Пећи и 
Дечана. 

 

4.1.4. Водни и енергетски потенцијали 
 

Србија има значајан водни потенцијал у површинским водама, подземним водама и 
језерима, који је неопходан за снабдевање насеља, индустријске потребе, 
наводњавање плодног обрадивог земљишта и одвијање укупних привредних 
активности. 

Најкарактеристичнији и највећи речни токови у Србији су: Дунав (његова дужина 
кроз Србију износи 588 кm и у целој тој дужини је плован), Сава (206 кm дужине и 
целом дужином је пловна), Тиса (168 кm дужине и, такође, током целе дужине 
пловна река). По дужини, затим, следи: Западна Морава 308 кm, Јужна Морава 295 
кm, Ибар 272 кm, Дрина 220 кm, Тимок 202 кm, Велика Морава 285 кm (која се улива 
у Дунав и пловна је у дужини од 3 кm), Колубара 82 кm и Млава 78 кm.34 

                                                           
33 Павловић М.А., цит. дело. 
34 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 
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У Србији су заступљена и бројна глацијална и антропогена језера настала изградњом 
хидроелектрана или стварањем акумулација за снабдевање насеља водом. По значају 
се истичу: Ђердапско језеро на Дунаву површине 253 кm², Власинско 16 кm², 
Перућачко (на Дрини) 12,4 кm², Газиводе 11,9 кm², Зворничко (на Дрини) 8,1 кm², 
Златарско (на Увцу) 7,25 кm², итд. 

Проток који се формира на територији Србије износи 16.027 m³ годишње. 
Специфични отицај износи 5,76  l/с/кm². По становнику годишња количина износи 
свега 1550 m³ (што је испод минималног стандарда од 3000 m³).35  

Степен изражености подземних вода је недовољан за поуздано планирање 
рационалног коришћења овог ресурса. Оцењено је да садашњи потенцијал 
подземних вода износи око 108 m³/с. 

Хидроенергетски потенцијал је значајан и повољног квалитета, али су изграђени 
капацитети и остварена производња хидроенергије испод техничко-економски 
реално искористивог потенцијала. Хидропотенцијал је заснован углавном на 
акумулационим језерима која се пуне водом као стално обновљивим природним 
извором и омогућује прилагођавање производње потребама потрошње. Он је до сада 
активан нешто преко 50%. Активирани су најатрактивнији потенцијали, али још 
увек постоје значајни ресурси на располагању, делом у малим хидротоковима или се 
деле са другим државама. Највеће хидроелектране су Ђердап I и II на Дунаву, Бајина 
Башта и Зворник на Дрини и хидроелектране на Западној Морави и Власинском 
језеру. 

Србија има и бројне разноврсне термоминералне изворе. Извори бања углавном 
припадају сумпоровитим и алкалним водама. Најпознатије бање су: Врњачка, Соко, 
Нишка, Врањска, Горња Трепча, Ковиљача, Гамзиградска, Буковичка, Матарушка, 
Рибарска, Јошаничка, Пролом, Сијеринска, Врујци, Бујановачка, Богутовачка, 
Куршумлијска, и др. 

Србија располаже значајним енергетским потенцијалима. У ствари, угаљ и 
хидроенергија чине 84% укупних домаћих енергетских извора. 

Највећи део билансираних резерви примарне енергије у Србији чини угаљ (99%), а 
геолошких резерви (83%), при чему лигнит чини 85%. Повољна је околност да се 
највећи део резерви лигнита налази у три басена: Косовском, Колубарском и 
Костолачком. У Колубарском басену је највећа производња угља (око 2/3 укупне 
производње, то јест 26-28 милиона тона годишње). Највећи део произведеног угља 
сагорева се у ТЕ „Никола Тесла“ у Обреновцу и ТЕ „Колубара“ у великим 
Црљенима. Костолачки басен, процењује се да садржи око 1,56 милијарди тона 
лигнита, од чега су билансиране резерве 833 милиона тона, док је Косевски басен 
један од највећих европских басена лигнита. 

                                                           
35 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 
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Од рудника мрколигнитског угља важан помена је Сокобањски басен, чија годишња 
производња осцилира и током 90-их година је износила око 100.000 t. 

Резерве мрког угља се процењују на око 290 милиона тона, од чега су билансне 81 
милион тона. Многи рудници мрког угља у Србији су затворени средином 60-их 
година 20. века, јер су сложени услови експлоатације утицали на високу цену 
произведеног угља. Активни су рудници једино у Сењско-ресавском и у 
Боговинском басену у источној Србији. 

Геолошке резерве нафте и гаса су знатно мање (5,6%), а у великој мери су већ 
исцрпљене. Укупне геолошке резерве сирове нафте се процењују на око 1 милијарду 
тона, од чега билансне резерве износе само 9,5 милиона тона. 

Перспективним подручјима се сматрају: Панонски басен, западни део Влашко-
понтијског басена (Неготинска и Тимочка крајина), Карпатобалканиди источне 
Србије и западноморавски басен. 

Укупне резерве природног гаса износе око 43 милијарде m³, а балансне 13,3 
милијарди m³. Уљни скриљци у укупном енергетском потенцијалу учествују са 4,1%. 
Садржај уљне материје у њима се креће од 2,6 до 10,2%, што их сврстава у 
сиромашније руде, с обзиром да су у свету позната лежишта са 5-30% уљне 
материје. Налазишта су констатована у околини Алексинца (око 2 млрд. тона са 
садржајем уљне материје око 10%), Врањској, Ваљевској, долини Западне Мораве и 
на више места у источној Србији.36 

Резерве нафте и гаса у Војводини источној Србији су недовољне за задовољавање 
потреба, док се уљни шкриљци и нуклеарне сировине налазе у почетној фази 
истраживања, тако да се не предвиђа значајна експлоатација. 

Од нових и обновљивих извора енергије (биомаса, геотермалне енергије, сунчева 
енергија, енергија ветра и коришћење индустријског и комуналног отпада) 
значајнији потенцијали постоје у отпадној биомаси и геотермалној енергији. На 
подручју уже Србије, за досадашња истраживања геотермалне енергије је 
карактеристично да су, углавном, извођена у непосредној близини познатих 
термалних извора (бања) у циљу повећања њихових капацитета. То, практично, 
значи да ова истраживања нису била планска, систематска и комплексна, тако да се 
не може стећи реална слика о квантитативно-квалитативним карактеристикама 
геотермалних извора енергије, јер практично није у целости изучен ни један 
хидротермални систем у Србији. 

Међутим, поуздано се зна да на овим просторима постоји више од 50 природних 
термалних извора, са температуром између 20 и 94 ºC. Укупна издашност термалних 
извора са температуром већом од 30ºC износи преко 60.000 m³/дан, а геотермална 
енергија која се овим водама изнесе прелази 3x1015 J годишње. 

                                                           
36 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело. 
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4.1.5. Пољопривредни и шумски потенцијал 

Укупно коришћено пољопривредно земљиште на територији Републике Србије 
износи 5.051 хиљада hа, а коришћена оранична површина 3.295 хиљада hа. Око 70% 
укупне територије Србије чини пољопривредно земљиште, док је 30% под 
шумама. У укупној пољопривредној површини оранице и баште учествују са 65,2%, 
пашњаци са 16,5%, ливаде са 12,4%, воћњаци са 4,8% и виногради са 1,1%. У 
структури засејаних површина ораница и башта жита учествују са 57,5%, 
индустријско биље са 13,3%, повртно биље са 8,3%, а крмно биље са 14,0%. У 
укупној вредности пољопривредне производње у 2010. години биљна производња је 
учествовала са 68,4%, а сточарска са 31,6%. Под важнијим усевима засејане су 
следеће површине: под пшеницом 493.000 хектара, кукурузом 1.235 хиљаде hа, 
сунцокретом и сојом по 171.000 ha и шећерном репом 67.000 hа. Број 
пољопривредних друштава и земљорадничких задруга у 2012. години износио је  
3.000, док је регистровано 631.552 породично пољопривредно газдинство.37 Оранице 
су погодне за сејање житарица, сунцокрета и шећерне репе. Доминирају у Војводини 
(око 90%), док ливаде и пашњаци преовладавају у централној Србији и на Косову и 
Метохији. 
 
Структура земљишног фонда одређује његово коришћење, уз значајан утицај 
тржишта и традиције. Доминантно је коришћење земљишног фонда за ратарску 
производњу (жита и индустријско биље). Производња жита је значајно заступљена с 
обзиром да пшеница, кукуруз, јечам, овас и раж представљају ратарске културе 
потребне за исхрану, сточарство и индустрију. 

Србија има значајну производњу индустријског биља (сунцокрет, шећерна репа, 
дуван, соја, уљана репица, лан и конопља), сточарског и крмног биља (детелина, 
сточна репа) и поврћа (кромпир, пасуљ, купус, парадајз и паприка). Има и повољне 
природне услове за воћарство и виноградарство. Највише има стабала шљиве, 
јабуке, крушке, брескве, кајсије и чокота винове лозе. Постоји, исто тако, и 
природна основа (пашњаци и ливаде) за сточарску производњу (месо, млеко, сир, 
јаја, маст и разне прерађевине од меса и млека) и за све гране сточарства 
(говедарство, свињарство, овчарство, живинарство, коњарство, као и за пчеларство и 
рибарство). 

Поред конвенционалне пољопривреде, једна од извозних копаративних предности 
наше пољопривреде је и производња такозване здраве хране и хране дефинисаног 
географског порекла. Према неким истраживањима, 75% земљишта у Централној 
Србији представљају земљишта погодна за производњу здраве хране. Ово је посебно 
важно ако се зна да 95% територије Западне Европе није погодно за производњу 
здраве хране. Традиционална пољопривреда, недовољна индустријализованост, па и 
чињеница да су у последњој деценији многа индустријска предузећа ван погона, 
чини да се на тржишту можемо појавити са мање загађеним пољопривредним 

                                                           
37 Републички завод за статистику Србије (2014) Статистички календар Р.Србије, Београд. 
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производима и тако се један наш недостатак може лако претворити у компаративну 
предност. 

Србија располаже релативно повољним агроеколошким условима за развој 
пољопривреде. Међутим, интензивирање пољопривредне производње суочава се са 
одређеним ограничењима: релативно мала распростањеност низијских терена (до 
200 m надморске висине – 37%), неравномеран (просторни и сезонски) распоред 
падавина, недовољне површине наводњаваног земљишта, мала пољопривредна 
газдинства (4,7 ha пољопривредне површине по газдинству), високо учешће 
становништва на прагу демографске старости. 

У свим шумама Србије дрвна маса, према попису који је обављен 1979. године, 
износи 235 хиљада m³, од чега четинара око 24 хиљаде m³, а лишћара око 148 хиљада 
m³. Годишњи прираст дрвне масе у Србији је недовољан због нерационалног 
газдовања шумама и нерационалности у индустрији прераде дрвета. Због 
неусклађености структуре сече дрвета са структуром шумског фонда у већој мери се 
раубују највреднији шумски сортименти. 

Данас, укупна површина земљишта под шумом у Републици Србији износи 
1.962.335 hа. У државном сектору је 927.773 hа, односно приближно 47% укупног 
земљишта под шумом, док се преосталих 53% површине земљишта под шумом 
налази у приватном сектору.38 Опште стање шума у овом тренутку је 
незадовољавајуће, јер је шумовитост у Србији 25%, што је знатно ниже од 
шумовитости Европе. Управљање шумским ресурсима неопходно је да оствари низ 
циљева међу којима су: повећање површина под шумама; рационално коришћење 
производног потенцијала шумских подручја; успостављање система заштита шума, 
укључујући бесправну сечу и бесправну градњу; оснивање и развој удружења 
приватних шумовласника; оснивање малих и средњих предузећа за обављање 
послова у шумарству.39 

 

4.2. Становништво и запосленост као фактор привредног развоја Србије 

 

Један од најзначајнијих фактора развоја привреде је становништво и људски 
ресурси. Они представљају  његову најважнију компоненту и имају 
вишедимензионалан утицај на развој привреде у свакој земљи. Из тог разлога, 
посебна пажња се мора поклањати стању и променама које се дешавају у развоју 
становништва. 

                                                           
38 Републички завод за статистику Србије. (2013). Шумарство у Р.Србији, Београд. 
39 Тошовић Р. (2006). Природни ресурси Србије, Истраживачко-издавачки центар, Београд. 
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Србија је веома интересантна за изучавање њеног становништва: кретање 
становника, његове структуре, проблем демографског пражњења поједниних 
подручја. Већи изазов представља изучавање кадрова у Србији, са становишта 
проблема структуре кадрова (образовне, квалификационе, полне), кретање 
незапослености и решавања проблема истог, и сл. 

Од битног значаја за нашу земљу је изучавање становништва са становишта 
националне структуре, миграторних кретања, проблема пренасељености и 
ненасељености и слично. 

После Другог светског рата дошло је до значајних промена у структури 
становништва Србије и њених региона. У периоду између пописа становништва 
спроведеног 1984. и пописа 2011. године, број становника на простору Србије, 
повећао се са 6.528 хиљада на 7.120, или за 8,32%. Уколико упоредимо број 
становника између пописа спроведеног 2002. и 2011. године може се закључити да 
се број становника смањио за 5,31%. Велике разлике се уочавају међу регионима: 
само пораст забележен је у Београдском региону у релативном износу од 4%, док 
остали региони су забележили смањење броја становника – региони Војводине и 
Шумадије и Западне Србије су забележили смањење броја становника у релативном 
извосу од 6%, док се број становника региона Јужне и Источне Србије смањио за чак 
11,5%. 

Табела 3: Квантитативна обележја становника у Србији и њеним регионима 

Регион Република Србија 
Београдски 

регион 
Регион 

Војводине 

Регион 
Шумадије и 

Западне 
Србије 

Регион 
Источне и 

Јужне  
Србије 

Релативни пораст броја 
стан. 2002-2011. 

94,97 104,00 94,30 94,20 88,50 

Релативни пораст броја 
стан. 2011-2012. 

99,52 100,37 99,43 99,26 99,06 

Територијални 
размештај стан. 2011. 

100,00 23,02 26,92 28,28 21,79 

Територијални 
размештај стан. 2012. 

100,00 23,12 26,70 28,03 22,15 

Извор: Републички завод за статистику, 2011; Републички завод за статистику, 2012. 
 
Различит раст становништва у регионима Србије утицао је на промену 
територијалног размештаја укупне популације. Удео становништва Београдског 
региона је повећан са 21,02 % (2002.године) на 23,12% у 2012.години. Док је учешће 
становништва региона Војводине са 27,10 % смањено на 26,70%, региона Шумадије 
и Западне Србије са 28,50% на 28,03%, а региона Јужне и Источне Србије са 23,38% 
на 22,15%. 

Густина насељености представља основно демографско обележје које одражава 
просторни размештај становништва. Због повећања броја становника у периоду 
после Другог светског рата, у Србији се у периоду од 1948. до 2011. године повећала 
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општа густина насељености са 73,9 на 91,9 становника на један кm2. Србија је 
држава са израженом неједнакости у погледу размештаја становништва. Београдски 
регион представља урбан регион који се одликује веома високом густином 
насељености од 511,6 становништва кm2. Регион Јужне и Источне Србије 
представља регион са изразитом депопулацијом и густином насељености од само 
59,23 становника по кm2. Регион Војводине, као и регион Шумадије и Западне 
Србије су забележили густину насељености приближну густини насељености државе 
као целине. 

Наталитет, као један од показатеља природног кретања становништва, је веома 
битан за приказивање демографских карактеристика одређене популације. 
Република Србија има стопу наталитета од 9,4 промила. Код овог показатеља се 
јављају разлике на регионалном нивоу. Регион Војводине са 9,3 промила и регион 
Шумадије и Западне Србије са 9 промила имају вредност стопе наталитета у складу 
са републичким просеком. Као и код густине насељености, и овде Београдски регион 
и регион Јужне и Источне Србије одступају од републичког просека. Београдски 
регион је подрчје са најнижом стопом наталитета од 8,2 промила. У сва четири 
региона у периоду од 2002. до 2012. године забележена је тенденција опадања 
наталитета и апсолутног броја живорођених. 

Морталитет је још један од показатеља кретања становништва. Иако се јављају 
одређене осцилације по годинама очигледна је тенденција повећања стопе 
смртности у Србији. Стопа морталитета становништва Републике Србије је све до 
1990. године била испод 10 промила након чега почиње њен континуирани раст који 
траје и данас. У 2012. години забележена је стопа смртности од 14,2 промила. Као и 
код стопе наталитета и овде су стопе морталитета у регионима Војводине и 
Шумадије и Запaдане Србије у складу са републичким просеком, док се у 
Београдском региону и региону Јужне и Источне Србије јављају одступања од 
просека. Најнижа стопа смртности забележена је у Београдском региону (12,5 
промила), док је највиша стопа смртности у региону Јужне и Источне Србије (16,2 
промила). 

Природни прираштај је резултат наталитета и морталитета, па његов обим, динамика 
и ниво зависе од кретања ових демографских појава. До 1992. године, у Србији су 
бележене стопе природног прираштаја са позитивним предзнаком. Након тога, 
Србија бележи негативни природни прираштај. Наведена појава је последица 
континуираног смањења стопе наталитета и константног повећања стопе 
морталитета. Као резултат ове две негативне појаве долази до старења 
становништва. Негативни природни прираштај је изражен како на републичком, 
тако и на регионалном нивоу. У 2012. години Србија је имала природни прираштај 
од -4,9 промила. Највећи негативни природни прираштај забележен је у региону 
Јужне и Источне Србије (-8,0 промила). Иако Србија представља државу са изузетно 
ниским природним прираштајем, вредност овог показатеља за регион Јужне и 
Источне представља једну од екстремнијих вредности у Европи. 
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Табела 4: Квалитативна обележја становништва у регионима Србије у 2012. години 

Регион Радно способно становништво 
у  % 

Проценат писмених у радно 
способном становништву 

Београдски регион 62,53 98,7 

Регион Војводине 65,86 97,8 
Регион Шумадије и 

Западне Србије 
63,82 96,8 

Регион Јужне и Источне 
Србије 

63,30 96,3 

Извор: Републички завод за статистику, 2012. 
 
На основу табеле 4 можемо закључити да је највеће учешће радно способног у 
укупном становништву забележено у Региону Војводине, док је највеће учешће 
писмених у радно способном становништву забележено у Београдском региону, а 
најмање у Региону Јужне и Источне Србије. 

Србију карактерише присуство негативних тенденција на тржишту рада. У периоду 
од 2002. до 2012. године , укупна регистрована запосленост  је смањена за 17,8%, а 
незапосленост повећана за 0,9% (6.761). Највеће смањење запослености од 72,7% 
(272.428) забележено је у периоду од 2009, док је број незапослених повећан за 4,7% 
(33.865).  Стопа незапослености од 4% показује да на 100 активних становника чак 
30 нема запослење. Мањи раст незапослености у поређењу са великим падом 
запослености довео је до повећања неактивног становништва. Највеће смањење 
запослености (37,7% АРС) забележено је у најмлађој старосној групи (15–24), где се 
млади људи у време кризе често одлучују за наставак образовања. 

Незапосленост у Србији представља садржину економске кризе. Запосленост је 
једна од жртви структурних промена током година транзиције, услед гашења 
(укидања) старих, нерационалних радних места, што је било знатно брже него 
стварање нових, здравих радних места. Однос између запослених и незапослених 
на нивоу Србије износи 1:2,7. 

 

4.3. Капитал као фактор привредног развоја Србије 
 

У процесу транзиције, све државе су се суочиле са истим или сличним проблемима. 
Процес транзиције је довео до промена привредног система, законског оквира, 
начина пословања и пословне етике, а реформски процеси били су дугорочно 
усмерени на стабилан привредни раст и развој. При томе, све државе у транзицији, 
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па и Србија, суочавају се са недостатком домаће акумулације и недостатком 
инвестиција. 

Стратешки интереси Србије су реформа друштвеног и привредног система која 
подразумева неопходне стране инвестиције и улагања у привреду која би довела 
дозаустављања њеног пада и убрзани опоравак који је неопходан за остварење 
стратешких циљева. За ангажовање страног капитала у нашој привреди неопходно је 
постојање одређеног законско-регулативног окружења које би стимулативно 
деловало на мотивацију страних инвеститора. којим страни улагач стиче удео или 
акције у основном капиталу тог привредног друштва и стицање сваког другог 
имовинског права страног улагача којим он остварује пословне интересе у Србији. 
Основни облици страног улагања су: оснивање привредног друштва, стицање акција 
или удела у постојећем привредном друштву. 

Србија нема довољно сопствених средстава за финансирање привредног раста и 
развоја и смањење регионалних неравномерности, па је због наведеног приморана да 
користи инострана средства, која преузимају функцију главног покретача и кључног 
развојног фактора, не само појединих националних економија, већ и целокупне 
светске привреде. Светска финансијска криза је утицала, између осталог и на 
смањење прилива страних директних инвестиција и на повећање регионалних 
разлика, како на глобалном тако и на нижем регионалном нивоу. Државе у 
транзицији, међу којима је и Србија, поред проблема како да у што већој мери 
привуку што већи обим страних инвестиција, појављује се И проблем њихове 
ефикасне алокације. Повећаним приливом страних директних инвестиција и 
њиховом ефикасном алокацијом по регионима, Србија би побољшала своју 
конкурентску позицију и тиме смањила регионалне диспаритете, који су по свим 
показатељима међу највећим у Европи. 

Допринос СДИ привредном развоју државе, а самим тим и смањењу регионалних 
неравномерности, пре свега се огледа кроз додатне ресурсе које са собом носе, а то 
су: трансфер капитала, технологије, менаџерска и организациона знања и вештине, 
приступ извозним тржиштима, повећање ефикасности домаће привреде снижавањем 
трошкова производње (директно) и подстицањем конкуренције на домаћем тржишту 
(индиректно), коришћење економије обима и др.“ Њихов значај се не огледа само у 
приливу неопходних средстава за инвестиције, већ пре свега у отварању процеса 
партнерских односа са компанијама из најразвијенијих земаља које представљају 
носиоце развоја у својој делатности.”40 Ефекти СДИ на запосленост могу бити 
различити у зависности од рока посматрања. Може се десити да СДИ у кратком року 
утичу на смањење запослености, али у средњем и дугом року СДИ подстичу 
запосленост, повећање плата запослених и укупно економско напредовање 
целокупне привреде одреñене земље, а самим тим и њених делова, чиме директно 

                                                           
40 Савић, Љ. (2002). Како у условима приватизације у Југославији повећати прилив страних 
директних инвестиција, Економске теме, Вол. 40, бр. 1-2, Економски факултет, Ниш. 
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утичу на смањење региналних разлика и сиромаштва. Важно је напоменути да 
тврдња да ће СДИ аутоматски довести до великог раста производње и запослености, 
и до смањења регионалних разлика, често могу да наведу на погрешне закључке, 
пошто оно што је битније није ниво СДИ, већ врста СДИ. Само grindfild инвестиције 
доводе до отварања нових радних места на кратак, средњи и дуги рок. На овај начин, 
током времена, СДИ доприносе порасту укупне међународне конкурентности 
државе домаћина. 

Према прелиминарним подацима НБС, нето прилив СДИ у Србији је 2014. године 
достигао 1,2 милијарде евра што је 3,7% БДП-а. Улагања страних резидената у 
власнички капитал у Србији су повећана 2014. године и износе 986 милиона евра 
(повећање за 344 милиона евра у односу на 2013. годину), док је реинвестирана 
добит у вредности 453 милиона евра.  

У периоду јануар-септембар 2014. године, више од трећине бруто прилива СДИ 
било је усмерено у прерађивачку индустрију (34%), док су у сектор финансијских 
услуга и осигурања улагања достигла 26% и око 15% у сектор трговине. У оквиру 
прерађивачке индустрије предњаче улагања у производњу гуме и пластике, 
прехрамбених производа, текстила, фармацеутску производњу и производњу 
хемијских производа). Регионално посматрано, највећи прилив СДИ у првих девет 
месеци 2014. године, пореклом је из земаља ЕУ, око 72% и Азије око 8% улазних 
СДИ.41 

 
4.4.Улагање и примена савремене технике и технологије у привреди Србије 

 
Слика 6 показује колико процената бруто-домаћег производа издвајају Европска 
Унија, као и Србија за истраживање и развој. Истраживање и развој, према Светској 
банци, обухвата основна истраживања, примењена истраживања и експериментални 
развој. 
 

Слика 6: Издвајање за истраживање и развој (% БДП) 

                                                           
41 http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/1_PKSinvesticijeInfo-april2015.pdf  

http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/1_PKSinvesticijeInfo-april2015.pdf
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Извор:  http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 

 
На основу слике 6 можемо закључити да Европска Унија континуирано повећава 
издвајања за истраживање и развој из бруто-домаћег производа, док Србија издваја 
знатно мање у односу на Европску Унију. Највећи проценат бруто-домаћег 
производа је издвојила 1999. године. Међутим, неопходно је имати у виду да је 
посматране  године Србија забележила највеће смањење производње у посматраном 
периоду. Док Европска Унија издваја око 2% бруто-домаћег производа за 
истраживање и развој, Србија издваја мање од 1%. Неопходно је имати у виду и 
знатно виши бруто-домаћи производ који остварује Европска Унија у односу на 
Србију. 
 
 
 
 
 
 

Табела 5:  Примена савремене технике и технологије у предузећима 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Предузећа која користе рачунар у свом пословању, према величини предузећа 

УКУПНО 97.3 97.7 97.7 97.8 97.8 98.1 98.7 100.0 100.0 100.0 

Мала (10-49 запослених) 96.7 96.9 96.9 97.0 97.1 98.0 98.3 100.0 100.0 100.0 
Средња (50-249 

запослених) 98.7 98.9 98.9 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 

Велика (250 и више 
запослених) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Предузећа која користе Интернет у свом пословању, према величини предузећа 

УКУПНО 90.2 90.6 91.5 94.5 96.8 97.2 97.7 99.6 100.0 99.1 

Мала (10-49 запослених) 89.7 89.9 89.9 93.4 96.3 96.3 97.3 99.5 100.0 98.9 
Средња (50-249 

запослених) 90.9 91.0 96.1 97.7 98.2 99.9 99.0 100.0 100.0 100.0 

Велика (250 и више 
запослених) 94.1 94.5 96.8 100.0 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

0.00 
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http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
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Предузећа која имају веб сајт, према величини предузећа 

УКУПНО 52.9 61.8 68.9 67.0 67.5 67.6 73.8 73.8 74.0 75.2 

Мала (10-49 запослених) 49.6 59.4 65.7 62.5 62.8 63.2 70.3 69.1 71.0 71.2 
Средња (50-249 

запослених) 59.9 63.7 76.1 79.8 82.1 79.3 84.1 87.7 81.5 88.0 

Велика (250 и више 
запослених) 75.2 82.4 83.9 81.0 86.7 89.0 89.3 87.0 93.7 92.9 

Извор:  http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Default.aspx 
 
Табела 5 показује примену рачунара, Интернета и веб странице у пословању малих, 
средњих и великих предузећа у Србији. У посматраном периоду, сва предузећа су 
почела да користе рачунар у свом пословању. Истовремено се повећало учешће 
предузећа која користе Интернет у своме пословању. Међутим, док сва средња и 
велика предузећа у свом пословању користе Интернет, око 99% малих предузећа 
користе Интернет. Када је у питању веб сат који имају предузећа, у посматраном 
периоду се повећавало учешће малих, средњих и великих предузећа у формирању и 
коришћењу веб сајта. Данас, око 71% малих, 88% средњих, а 93% великих предузећа 
имају свој веб сајт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Перспективе развоја Србије 
 

У овој глави посебна пажња биће посвећена недостацима и ограничењима развоја 
Србије, али и могућностима које се могу искористити у циљу остваривања 
привредног раста и развоја у будућем периоду.  

 

5.1. Основни недостаци и ограничења развоја Србије 
 

Погоршано стање у индустрији последица је неадекватног модела раста у 
прошлости. Глобална финансијска криза указала на проблем актуелног модела раста 
– убудуће раст мора бити заснован на домаћој акумулацији и индустријској 
производњи уместо на расту сектора услуга, увозу и потрошњи: 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Default.aspx
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 индустријска производња чини само 40% нивоа који је имала 1989-те године; 

 индустрија у БДП учествује са само око 13%; 

 тенденција пада броја запослених у индустрији; 

 занемарљив број индустријских делатности које данас имају већу производњу 
него пре 30-так година. 

Неопходан процес реиндустријализације који би довео до опоравка индустрије и 
самим тим на дужи рок омогућио повећање учешћа индустрије у БДП-у, повећање 
запослености и подизање нивоа извоза. 

Неопходно хитно дефинисање стратешких приоритета развоја. Индустријска 
политка Србије се мора суочити са јачањем међународне конкурентности и растом 
индустријског извоза, растом продуктивности, реструкурирањем индустрије и 
успостављањем економије засноване на знању и иновативности. 

Стратешки приоритети државе морају бити улагање у привредне гране са 
иновативним и извозним потенцијалом које уједно доприносе и повећању 
запослености. 

Светска Банка у извештају „The Road to prosperity“ јасно идентификује српске 
производе који имају највећи потенцијал за извоз док привредна Комора Србије у 
„Предлогу нове економске политике за период 2012-2016“ дефинише области 
енергетике, агрокомплекса и прерађивачке индустрије као кључне гране за развој: 

 пољопривреда као најважнија делатност за развој привреде. Међутим, 
средства, која се издвајају за развој пољопривреде из бруто-домаћег 
производа су мања од 1%; 

 потенцијална синергија између металске и аутомобилске индустрије, 

 енергетика има значајан развојни потенцијал у сегменту обновљивих извора. 

Према студији Европске комисије „Иновативно финансирање на глобалном нивоу” 
треба подстаћи и нове (иновативне) видове финансирања: 

 промовисање јавно-приватног партнерства, 

 развој тржишта корпоративних обвезница, 

 гарантовање обавеза предузећа по основу инвестиционих програма, 
уговорених извозних послова и обавеза предузећа из таргентираних 
индустријских сектора, 

 подстицање развоја пословних анђела (business angels) и фондова ризичног 
капитала (venture capital funds). 
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Међутим, финансирање привреде је и даље углавном засновано на коришћењу 
екстерних финансијских извора. Банке настављају да буду главни ослонац привреди. 
Банкарски кредити привреди порасли су преко шест пута од 2002. године. Највећи 
изазов за пословање банкарског сектора није само смањена кредитна способност 
клијената већ и изузетно висок ниво проблематичних кредита. 

Баланс између државе, финансијског сектора и стратешки развојних приоритета 
привреде мора бити главни услов за изградњу одрживе економије. Држава мора 
обезбедити простор да се текућа потрошња преусмери у инвестициону, драстично се 
мора побољшати привредни амбијент и морају се развијати иновативни модели 
финансирања. Да би држава остварила привредни развој неопходно је: 

 Идентификовати стратешке делатности и гране које треба да буду носиоци 
привредног развоја Србије; 

 Дефинисати јасну улогу државе у подржавању и промовисању улагања у 
привредне делатности и гране које могу допринети привредном расту и 
развоју Србије. 

 

5.2. Основни потенцијали и приоритети развоја Србије 
 

Привредни развој у Србији карактерише недовољно инвестирање у производњу и 
мало учешће инвестиција у бруто домаћем производу у поређењу са другим 
државама. Прилив иностраних средстава у Србију после 2000. године карактерише 
улагање превасходно у инфраструктуру и енергетику, док се врло мало улаже 
директно у производњу. Тек у 2006. години предузете су мере за подстицање 
grindfild инвестиција, а расписани су и тендери за неке концесије. У циљу бржег 
привредног развоја неопходно је поред кредита међународних финансијских и 
регионалних организација, влада и комерцијалних кредитора, стимулисати прилив 
страних директних инвестиција, при чему је неопходно да средства буду усмерена у 
производне капацитете који ће бити извозно оријентисани. 

Да би свака држава остварила привредни раст и развој, она се не може ослонити 
само на стране инвестиције, већ је неопходно да стимулише домаћу штедњу која 
може бити значајан извор инвестиција. Инвестирање у производњу из домаћих и 
иностраних извора, а првенствено прилив страних директних инвестиција, уколико 
се средства буду ефикасно користила, допринела би привредном расту и развоју 
Србије. Поред наведеног неопходно је да Србија у будућем периоду оствари 
следеће: 1) да повећа улагање у истраживање и развој, 2) да повећа конкурентску 
предност предузећа, али и привреде, 3) да подстиче иновације и 4) да оствари 
одрживи развој. Шансе које Србија може искористити у будућем период у циљу 
остваривања привредног раста и развоја су: 
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 промене у структури привреде, 
 структурно прилагођавање индустрије, 
 либерализација робних и капиталних токова, 
 инвестиције у инфраструктурне пројекте, 
 укљученост у међународне токове истраживања и развоја, 
 доступност и брзина преношења информација, 
 коришћење позитивних искустава других држава у транзицији. 

Структурне промене у привреди у наредној деценији доминантно ће зависити од 
опоравка индустрије и грађевинарства. Макроекономске пројекције су уважиле 
неопходност бржих структурних промена, тако да је пројектован раст сектора: 
просечан годишњи раст индустрије од 6,9% и грађевинарства од 9,7%, а услуга од 
5,5%. Удео размењивих добара у БДП би се повећао са 31,2% у 2009. години, на 
33,1% у 2020. години, и то упркос нижој просечној стопи и паду удела 
пољопривреде – са 8% у 2009. години, на 7,6% у 2020. Наиме, удео индустрије и 
грађевинарства, узетих заједно, повећава се са 23,2% на 25,5%, а удео услуга пада са 
54,5% на 52,9%.  Кључни параметари у новом моделу привредног раста 2011-2020 
су:  
- повећање учешћа фиксних инвестиција на 25% у 2015. години и 28% у 2020. 
години (просечни годишњи раст од 9,7%),  
- смањење учешћа потрошње државе у бдп са 19,9% у 2009. години на 12,4% у 2020. 
години53,  
- повећање учешћа извоза робе и услуга у бдп, са 29,4% у 2009. на 65% у 2020. 
години,  
- значајно смањење дефицита текућих трансакција у платном билансу са 7,2% у 
2010. години на 3,3% у бдп 2020.42  

Закључак 

Привредни развој представља сложен економски процес којим се једна земља 
постепено ослобађа економске неразвијености и сиромаштва, достижући више 
нивое развоја. Привредни развој обухватата квантитативне и квалитативне промене. 
Квантитативне промене обухватају привредни раст, односно повећање материјалне 
производње. Док квалитативне промене обухватају поред промена у структури 
привреде и промене у науци, образовању, култури, здравству, и сл.  

Бројност и разноликост фактора развоја привреде усложњава проблем мерљивости 
њихових ефекта. Поједини фактори су мерљиви, а поједнини не, или недовољно 
мерљиви. Као најзначајнији фактори развоја привреде издвајају се природни услови, 
становништво, капитал и техничко-технолошки услови. Посебна пажња у раду је 
посвећена анализи утицаја наведених фактора на привредни раст и развој Србије. 

                                                           
42http://www.kombeg.org.rs/Slike/CeEkonPolitikaPrestrIRazvoj/Ekonomska%20politika/Strategijaipolitikara
zvojaindustrijeRepublikeSrbijeod2011-2020godine.pdf 
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Србија је у периоду од 2000. до 2008. године забележила привредни раст, односно 
повећање бруто-домаћег производа. Међутим, 2009. године је забележила смањење 
бруто-домаћег производа што је последица економске кризе. Године 2010, 2011. и 
2013. године, Република Србија је забележила привредни раст. Према предвиђањима 
Светске банке, Република Србија би требало да оствари привредни раст 2016. и 
2017. године.  
 
Вишедеценијска маргинализација регионалног развоја Србије узрокована је 
бројним нескладима на простору Републике. Транзициони процес додатно је 
мултипликовао регионалне диспропорције и узроковао бројне системске нескладе, 
економске, социјалне и демографске асиметричности. Учешће појединих региона у 
бруто-домаћем производу Републике Србије је следеће: Београдски регион заузима 
водеће место са 39,9%; иза њега је Регион Војводине са 27,2%, а за њима следе 
Регион Шумадије и Западне Србије са 18,9% и Регион Јужне и Источне Србије са 
13,9%. У поређењу са периодом 2011-2012. година, процене регионалног бруто-
домаћег производа за 2013. годину показују готово идентично учешће појединих 
региона у националном бруто-домаћем производу.  

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила, саобраћај и складиштење, 
услуге смештаја и исхране је остварила највеће учешће у бруто-додатој вредности 
Београдског региона, док је рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање 
електричном енергијом, гасом и паром,  снабдевање водом и управљање отпадним 
водама остварила највеће учешће у бруто-додатој вредности осталих региона, као и 
у Републици Србији. 

На основу анализе најзначајнијих фактора привредног развоја Србије може се 
извести закључак да Србија има повољан географски положај, природна богатства, 
али да се суочава са проблемом депопулације становништва, недостатка капитала и 
недовољног улагања у истраживање и развој. Да би свака држава остварила 
привредни раст и развој, она се не може ослонити само на стране инвестиције, већ је 
неопходно да стимулише домаћу штедњу која може бити значајан извор 
инвестиција. Инвестирање у производњу из домаћих и иностраних извора, а 
првенствено прилив страних директних инвестиција, уколико се средства буду 
ефикасно користила, допринела би привредном расту и развоју Србије. Поред 
наведеног неопходно је да Србија у будућем периоду оствари следеће: да повећа 
улагање у истраживање и развој, да повећа конкурентску предност предузећа, али и 
привреде, као и да подстиче иновације и оствари одрживи развој. 
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