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ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТА  

У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  

Резиме 

Интегрисани системи менаџмента (IMS) су комплексни, динамички системи, чије 

пројектовање и успостављење прати ризик, трошкови и проблеми у имплементацији. Ово 

посебно важи за мала и средња предузећа (МСП), која најчешће немају довољно ресурса 

за значајније унапређење квалитета и IMS-a. Подизање конкурентности сектора МСП 

може се остварити програмима развоја менаџмента, увођењем интегрисаних система 

менаџмента заснованих на ISO стандардима и иновацијама производа и услуга. 

Предмет дисертације је анализа и развој новог приступа у области  интегрисаних 

система менаџмента, са аспекта њихове структуре, основе за интеграцију и анализе 

резултата примене који указују на карактеристике, користи и проблеме примене у МСП. У 

оквиру дисертације спроведена су истраживања начина, мотива, подршке и ефекта 

успостављања IMS-a у Републици Србији за сектор МСП. Предложен је модел IMS-a 

примерен домаћим условима, анализиран остварени ниво имплементације, 

квантификовани резултати који су потврдили почетне хипотезе. Симулацијом ефеката 

примене IMS-a утврђени су почетни нивои варијабли и циљева, као и њихова 

међузависност. Резултати истраживања су основа за постављање одговарајућих стратегија 

унапређењa система менаџмента и конкурентности. 

Кључне речи: систем менаџмента, квалитет, процесни приступ, IMS, МСП  

 

 

INTEGRATED SYSTEMS MANAGEMENT 

IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

Summary 

Integrated Management Systems (IMS) are complex, dynamic systems, whose designing 

and establishment is followed by risks, costs and problems in implementation. This is especially 

valid for small and medium enterprises (SMEs), which usually do not have enough resources for 

significantly improving  the quality and IMS. Raising the competitiveness of the SME sector can 

be achieved by management development programs, the introduction of integrated management 

systems based on ISO standards and innovations in products and services. 

The subject of the dissertation is  analyzis and development of new approaches in the 

field of integrated management systems, in terms of their structure, the basis for integration and 

analysis of results of which indicate the characteristics, benefits and problems of implementation 

in SMEs. Research of methods, motivation, support and the effect of establishment  IMS are 

conducted in the Republic of Serbia for sector SMEs. Appropriate to domestic conditions of 

model IMS is proposed,  analyzed current level of implementation, quantitative results that 

confirmed the initial hypothesis. Simulating the effects of implementation IMS initial levels of 

variables and objectives are identified and their interdependence. Results are the basis for 

establishing appropriate strategies for the improvement of system management and 

competitiveness. 

 Key words: System Management, Quality, Process approach, IMS, SME 
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Поглавље 1. 

УВОД 

Унапређење интегрисаних система менаџмента (IMS)  и квалитета  је постао 

императив развоја и опстанка предузећа. Ово посебно важи за мала и средња предузећа 

(МСП), која најчешће немају довољно ресурса за значајније унапређење IMS-a. Због тога 

је економски целисходно да се искористи синергијски потенцијал у области менаџмента 

квалитетом, заштитом животне средине, безбедности запослених итд. и са релативно 

малим улагањима значајно унапреди конкурентска позиција предузећа. На тај начин, 

интеграцијом различитих система менаџмента, предузећа постају агилнија, 

профитабилнија и конкурентнија, што је услов опстанка на глобалном тржишту. 

  Мала и средња предузећа (МСП) заузимају посебно место у привреди сваке земље. 

У Европској Унији (ЕУ) две трећине од укупног броја запослених раде у приватном 

сектору у МСП. У Србији од укупног броја предузећа, око 99,8 % чине МСП. Сектор МСП 

представља значајан сегмент националног развоја,  јер ова предузећа имају компаративну 

предност у погледу флексибилности и адаптација на промене и задовољење захтева 

тржишта. 

Подизање конкурентности сектора МСП може се остварити програмима развоја 

менаџмента, увођењем интегрисаних система менаџмента заснованих на ISO 

стандардима, иновацијама производа и услуга итд. 

Предмет дисертације је анализа и развој новог приступа у области  интегрисаних 

система менаџмента (IMS) са аспекта њихове структуре, основе за интеграцију и анализе 

резултата примене који треба да укажу на карактеристике, разлоге, користи и проблеме 

примене у МСП. Разматран је и приступ интеграцији и развој модела интеграције 

примерен домаћим МСП. 

Интегрисани системи менаџмента су системи менаџмента који интегришу све 

компонентне системе менаџмента у један кохерентан систем, омогућавајући постизање 

политике и циљева организације (предузећа). 

Концепција IMS-a мора да буде постављенa као скуп међусобно повезаних процеса 

који користе заједничке ресурсе, а ради задовољења захтева свих заинтересованих страна 

(стејкхолдера). 
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Интегрисани системи менаџмента су комплексни, динамички системи, чије 

пројектовање и успостављење прати ризик, трошкови и проблеми у имплементацији. 

У садашњем времену примена и сертификација различитих система менаџмента: 

квалитета (QМS) према стандарду ISO 9001, животне средине (ЕМS) према ISO 14001, 

здравља и безбедности (OHSAS) према ISO 18001, социјалне одговорности корпорације 

(CSRMS) према ISO 26000, безбедности хране према HACCP/ISO 22000 и других, постаје 

приоритет за дугорочни одрживи развој сваке организације (предузећа). 

Последњих пет година све већи број МСП уводи IMS, компонованих из различитих 

стандардизованих система менаџмента. Недостаје анализа циљева и потреба, утрошених 

ресурса и ефеката увођења. Са друге стране, поставља се питање применљивости модела 

интеграције стандардизованих система менаџмента из развијених земаља на домаће 

тржишне услове, где су присутна бројна финансијска, људска, технолошка и 

институционална ограничења.  

Циљ дисертације је да се кроз спроведена истраживања утврде начини, мотиви, 

подршке и ефекти успостављања IMS-a у Републици Србији за сектор МСП. Предложен је 

модел IMS-a примерен домаћим условима, анализиран остварени ниво имплементације, 

квантификовани резултати који су потврдили почетне хипотезе. Симулацијом ефеката 

примене IMS-a утврђени су почетни нивои варијабли и циљева, као и њихова 

међузависност, ради постизања конкурентности. 

У литератури и пракси Србије ово је релативно нови истраживачки подухват који је 

реализован кроз анализу студије случајева за МСП у различитим областима пословања. 

При томе, развој појединачних наука, развој и комерцијализација појединачних 

производа и других ентитета су практично исцрпљени. Остаје неискоришћен један велики 

простор понашања већег броја система који су у интеракцији, што је у ствари реалан 

проблем у пракси. Сваки систем егзистира у складу са својом сврхом, као и циљевима и 

стратегијом, архитектуром и начином функционисања. Потреба за интеракцијом система 

мења све наведене елементе појединачних система у интеракцији. При томе се елементи 

система у интеракцији значајно мењају, а посебан проблем настаје код МСП због њихових 

карактеристика и ограничења у односу на велика предузећа. 

Ради што адекватнијег решавања овог проблема, преточеног у научни задатак, 

коришћене су савремене менаџерске методе и технике и то, пре свега, Анкетирање, 

Benchmarking, Моделирање процеса, Системски приступ, Теорија ограничења, SWOT 

анализа, као и статистичке и динамичке методе и комплементарне технике инжењерства и 

менаџмента квалитета и IMS-а. Применом ових метода и алата кроз дисертацију je 

анализиран остварени ниво имплементације IMS-а у МСП у Србији, утврђени разлози, 

користи и проблеми примене и дефинисан модел, методологија и оптимална стратегија 

имплементације, пратећи при том захтеве свих заинтересованих страна (стејкхолдера) и 

стратегију конкурентности. 

На основу полазних информација и циљева, при истраживању, полази се од 

следећих хипотеза: 

Х1 – Ресурси МСП у Србији су ограничени, 

Х2 – Између IMS-a и конкурентности МСП постоји сигнификантна релација,  
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Х3 – Успостављањем IMS-a повећава се ниво задовољства купца/корисника и 

Х4 – Постојећа инфраструктура квалитета Србије не омогућује довољну подршку  

имплементацији IMS-а у МСП. 

Да би се доказале основне хипотезе креиран је  упитник и спроведено анкетирање 

МСП у Републици Србији, које имају имплементиран IMS. Хипотезе су потврђене кроз 

истраживање, обраду и анализу добијених резултата. 

Досадашња емпиријска истраживања разлога, проблема и користи примене система 

менаџмента у МСП, проширeна су на већи број предузећа у Србији  из различитих 

области пословања (делатности), са интегрисаним и сертификованим стандардизованим 

системима менаџмента. 

Истраживање је дало решења и за имплементацију захтева већег броја 

организацијско-управљачких система дефинисаних одговарајућим стандардима, унутар 

једног система менаџмента (унутар једног предузећа). 

Научни циљ докторске дисертације је да се кроз анализу студије случајева за 

сектор МСП у различитим областима пословања, развије модел и методологија 

имплементације IMS у МСП, као и да се дефинише стратегија унапређења 

конкурентности, полазећи од резултата симулације успостављања IMS-a. 

Рад је структуриран у девет поглавља.  

У првом поглављу  дата су уводна разматрања, циљ истраживања и основне 

хипотезе.  

У другом поглављу приказане су карактеристике малих и средњих предузећа (МСП) 

у ЕУ, земљама у транзицији и у Србији. Указано је на значај и улогу МСП у привредној 

структури Србије. Разматрана је подршка развоју МСП у Србији, а посебно стратегија 

развоја конкурентних и иноватних МСП. На крају поглавља дате су специфичности МСП 

са освртом на интеграцију система менаџмента. 

У трећем поглављу је дат преглед и структура стандардизованих система 

менаџмента. Представљена су основна одређења за најширије примењиване 

стандардизоване системе менаџмента, код нас и у свету: QMS, EMS, OHSAS и 

HACCP/FSMS. Анализирани су и остали стандардизовани системи, према стандардима: 

ISO 13485, ISO/TS 16949, ISO/IEC 17025, SA 8000, ISO 26000, ISO 27001, ISO 31000. 

Структура докумената стандардизације интегрисаних система менаџмента наведена је за: 

Спецификацију доступну јавности (Publicly Available Specifications) - PAS 99:2006, 

стандард AS/NZS 4581, стандард DS 8001:2005, стандард TP 14693E, ISO Guide 72. 

Поглавље садржи и улогу ISO 19011 у IMS са аспекта проверавања. 

Моделирање интегрисаних система менаџмента описано је у четвртом поглављу, 

кроз основе моделирања и симулације, модел и моделирање процеса, основе процесне 

оријентације и моделе IMS-а. Приказане су карактеристике и структура десет најширије 

примењиваних модела IMS-а, као и поређења модела. 

У петом поглављу обрађене су фазе (активности) пројекта успостављања IMS-а у 

складу са концептом пројект менаџмента и специфичности МСП. Детаљније су 

објашњени захтеви стејкхолдера (заинтересованих страна), методе и приступи 
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интеграције, интеграција основних процеса и процесни приступ, документација, разлози 

примене и дилеме при успостављању IMS-a.  

У шестом поглављу су најпре приказана досадашња истраживања на постављену 

тему. Методологија истраживања обухвата: дефинисање циља, формулисање анкетног 

упитника, прикупљање регистра сертификованих организација, спровођење анкетирања, 

статистичка обрада и анализа. Следе: ток истраживања, анкетни упитник, извори 

података, спровођење анкетирања, као и преглед 53 анкетирана МСП са секторском 

заступљеношћу предузећа, власничком структуром предузећа и величином МСП. 

Тема седмог поглавља су статистички прикази и анализа резултата истраживања која 

се односе на начине, мотиве, подршке и ефекте успостављања IMS-а. Разматрана је 

стратегија унапређења конкурентности заснована на мерењу и управљању перформансама 

процеса и факторима конкурентности. Указано је на методолшке аспекте успостављања 

IMS-а својствене МСП. Предложен је модел IMS-a примерен домаћим условима, заснован 

на процесном приступу који повезује конкурентност и захтеве заинтересованих страна 

(стејкхолдера). 

У осмом поглављу су приказани модел и симулација у оквиру стратегијске 

перспективе примене IMS-a у МСП. Резултати симулације су дати у виду утицаја промене 

сваког сегмента перспектива МСП на друге сегменте.  

У поглављу девет дати су закључци, представљени резултати и правци даљег 

истраживања. 

На крају је дат списак коришћене литературе и прилози. 
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Поглавље 2. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 

ПРЕДУЗЕЋА (МСП) 

2.1 МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА У ЕУ 

За категоризацију предузећа све земље Европске Уније (ЕУ) и већина оних којима 

је циљ придруживање ЕУ, користе препоруку европске комисије 2003/361/EC, приказану у 

табели 2.1. 

   

Табела 2.1. Критеријуми за селекцију предузећа у ЕУ [147] 

Врста предузећа  Број запослених  
Год. промет 

мил. ЕУР  

Актива мил. 

ЕУР 

Микро  До 10  До 2  До 2  

Мала  Од 11 до 50  До 10  До 10  

Средња  Од 51 до 250  До 50  До 43  

Велика  Преко 250  Преко 50  Преко 43  

 

Од укупно двадесет милиона предузећа, колико их има у ЕУ, 99 % су микро, мала и 

средња предузећа. Она доприносе укупном бруто друштвеном производу ЕУ са 60 % и 

обезбеђују преко 80 милиона радних места. То конкретно значи да је у сектору МСП 

запослено две трећине од укупног броја запослених у приватном сектору у ЕУ. У оквиру 

категорије микро предузећа процењује се да око половине предузећа, око 9 милиона 

предузећа нема запослене, тј. не запошљава радну снагу ван своје породице. То су 

породична или предузећа у коме је власник и једини радник. Тај сегмент запошљава 20 % 

укупно запослених, док МСП сектор захвата удео од готово 70 % запослених.  

МСП су главни извор запошљавања и стварања богатства у Европској Унији [78]:  

 Обезбеђују преко 80 милиона радних места. Запослени у МСП чине две трећине 

укупног броја запослених у приватном сектору Европске Уније, 

 Сектор МСП учествује са 70 % у укупном промету у Европској Унији и   

 Сектор МСП доприноси 60 % укупном бруто друштвеном производу ЕУ.  
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У табели 2.2., резултати показују да мала и средња предузећа постижу мању 

продуктивност запослених, додају мању вредност у односу на велика предузећа. Ова 

разлика настаје пре свега из другачије гранске структуре предузећа, многа МСП послују у 

оквиру мање продуктивних грана као што су трговина и сл. Из тог разлога за анализу је 

важнији тзв. прилагођена додатна вредност где је за израчунавање коришћена иста 

структура делатности за све величине предузећа. Према том показатељу продуктивност је 

нижа за микро предузећа у односу на велика, док и мала и средња имају већу додатну 

вредност по запосленом. 

 

Табела 2.2. Статистички подаци МСП у ЕУ [1]  

 

М С П ВЕЛИКА 

ПРЕД. 
Укупно 

Микро Мала Средња Укупно 

1. 2. 3. 1+2+3 4. 1+2+3+4 

Број предузећа             [1000] 17820 1260 180 19260 40 19300 

Удео                                                [%] 92,33 6,53 0,93 99,79 0,21 / 

Број запослених           [1000] 55040 24280 18100 97420 42300 139720 

Удео                                                [%] 39,39 17,38 12,95 69,73 30,27 / 

Просечан број запослених 3 19 98 40 1052 / 

Годишњи промет         [1000 ЕУР] 440 3610 25680 29730 319020 348750 

Удео извоза у промету                  [%] 9 13 17 39 23 62 

Додата вредност по  

предузећу                      [1000 ЕУР] 
120 1180 8860 3386,66 126030 / 

Додата вредност по  

запосленом                    [1000 ЕУР] 
40 60 90 63,33 120 / 

Прилагођена додата вредност по 

запосленом                    [1000 ЕУР] 
61 88 97 82 78 / 

Удео трошкова радне снаге у 

додатој вредности                          [%]           
59 59 55 57,66 47 / 

 

У марту 2002. године током Самита шефова влада Европске Уније у Лисабону, 

сектор МСП је означен као један од стубова у постизању циља да Европска Унија постане 

“најконкурентнија и најдинамичнија привреда у свету ”. У јуну 2002. године лидери 

Европске Уније су усвојили Европску повељу за мала предузећа, којом се позивају земље 

чланице Европске Уније и Европска комисија да пруже подршку и помогну малим 

предузећима у бројним кључним областима, попут образовања и обуке предузетника, као 

и стварањем ефикаснијег законодавства, прописа, пореског и финансијског система. На тај 

начин у потпуности је признат значај малих предузећа и предузетника за развој, 

конкурентност и запосленост у Европској Унији.  
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2.2  МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА У ЗЕМЉАМА У   

ТРАНЗИЦИЈИ  

Земљама у транзицији (CIT - Countries in Тransition) називају се државе које врше 

трансформацију друштва према тржишној економији. Ту спада следећих 18 земаља: 

Албанија, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грузија, 

Казахстан, Киргизстан, Молдавија, Руска Федерација, Србија, Црна Гора, Таџикистан, 

Бивша Југословенска Република Македонија, Туркменистан, Украјина и Узбекистан.   

Језгро политичке и економске трансформације било које земље у транзицији (CIT) 

је креирање приватног сектора, развој предузетништва и креирање малих и средњих 

предузећа. Они се разматрају као главна покретачка сила економског развоја. МСП 

стимулишу приватно власништво  и предузетничке вештине, она су флексибилна и могу 

се брзо прилагодити осцилаторним променама на продајном и набавном тржишту, она 

генеришу запосленост, помажу диверзификацији економске активности и стварају 

значајан допринос извозу и трговини. МСП такође играју значајну улогу у иновацијама и 

пословима високих технологија. Захваљујући њиховој флексибилности и иновативности 

многа од њих постају велика предузећа. У овом процесу акценат треба ставити на 

стварање пријатељског пословног окружења у којем би трансформација друштва, према 

тржишној економији, требала заузети своје место.  

Досадашњи развој МСП и повећање њиховог броја у тржишној економији је 

доказао стратешку важност овог сектора из следећих разлога:  

 Подршка развоју МСП помаже у реструктурирању великих неефикасних 

предузећа, 

 МСП ублажавају монопол великих предузећа и нуде конкурентне робе и услуге у 

складу са променама у модерним економијама и 

 Карактеристика малих индустријских предузећа је производња превасходно за 

домаће тржиште, користећи углавном националне ресурсе.  

Развој предузетништва земаља у транзицији може се класификовати у три главне 

групе [114]:  

1) Државе брзог раста, укључује земље које су од 01. 05. 2004. године чланови ЕУ, 

укључујући – Чешку, Мађарску, Пољску, Словачку, Словенију, Малту и три 

балтичке земље: Естонију, Литванију и Летонију. Две земље су се прикључиле ЕУ 

2007., а то су: Бугарска и Румунија.  

2) Државе средњег нивоа транзиције, укључује три земље кандидате за улазак у ЕУ: 

Хрватска, Турска и Македонија. 

3) Државе спорог развоја, са најмањим деловањем њихових влада на развоју МСП 

сектора и предузетништва. Ту су Албанија, Босна и Херцеговина, Јерменија, 

Азербејџан, Србија, Црна Гора и већина CIT земаља.  
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Досадашња искуства ових земаља су показала да:  

 су МСП генератор економског развоја и 

 је развој МСП био круцијалан елемент индустријског реструктурирања, што се 

потврђује већ у почетној фази економских трансформација.  

Иако многе економије у транзицији сматрају да је развој МСП важан елемент у 

процесу реформи, владе се радије баве питањима приватизације у односу на 

предузетништво и МСП.  

За многе економисте и експерте МСП су синоним за приватни сектор и у 

фигуративном смислу за предузетништво. Како се економије у транзицији крећу из 

централно-планске у тржишну, потребно је знати следеће:   већина предузећа у државном 

власништву, створених од стране централно-планских економија, послује у вештачком 

економском окружењу, заклоњени и заштићени, симулирајући тржиште мултилатералним 

и билатералним државним аранжманима (у многим случајевима засновани на бартер 

трговини и вештачким финансијским средствима).  

Већина земаља у транзицији прихватила је Европску повељу о малим и средњим 

предузећима. Повеља је веома битна са аспекта развоја предузетништва и МСП сектора и 

усклађивања са стандардима ЕУ па самим тим и неопходна за прикључивање Унији. У 

основи повеље налази се дефинисање МСП за сваку земљу којој је намењена. Ово је битно 

из разлога што механичко копирање критеријума за класификовање предузећа (број 

запослених, билансне позиције и годишњи промет) није прихватљиво у свим случајевима 

због различитости националних економија. Из овог разлога Повеља ЕУ је прилагођења 

економији за сваку земљу.  

У циљу стимулисања развоја предузетништва у Повељи се истиче десет подручја 

који су значајни за побољшање пословног окружења и који треба да се развијају, 

прилагођавају и унапређују од стране Владе земаља у транзицији. То су [29]:  

1) Образовање и обука предузетника,  

2) Повољнији и бржи start-up кредити, започињање бизниса,  

3) Боље законодавство и прописи,  

4) Расположиве способности,  

5) Унапређење on-line приступа, 

6) Унапређење пословања малих и средњих предузећа на домаћем и иностраном  

     тржишту,  

7) Порези и финансијска питања,  

8) Јачање технолошких капацитета у малим предузећима,  

9) Модели успешног електронског пословања и првокласне подршке малом бизнису,  

10) Развој јачег и ефикаснијег представљања интереса МСП-а на струковном и  

     националном нивоу.  
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Како би могли да врше евалуацију развоја МСП сектора у земљама у транзицији 

UNECE (United nations economic commission for Europe) је увео Индекс МСП развоја. То је 

комплекс економских индикатора који инкорпорирају удео МСП сектора у укупним 

перформансама националне економије заснован на три економска индикатора [147]:  

 Удео приватног власништва,  

 Удео МСП-а у бруто домаћем производу (БДП) и  

 Удео радне снаге у МСП сектору у односу на радну снагу државе.  

Инфраструктура за подршку МСП у већини земаља у транзицији је креирана, 

развијена и стабилизована. То су углавном националне агенције за развој МСП (SMEDA - 

SME Development Agencies) које помажу у креирању малих и средњих предузећа и 

иницирају развој и раст постојећих и новооснованих предузећа. Оне координирају свим 

активностима усмереним ка пружању подршке предузећима.  

Пословни инкубатори, организације које пружају подршку оснивању и развоју 

предузетништва, добијају све значајнију улогу у развоју МСП сектора земаља у 

транзицији па је број истих сваке године у порасту.  

Финансирање МСП сектора у земљама у транзицији је једно од главних 

ограничења развоја предузетништва нарочито за развој бизниса предузећа у почетним 

периодима. За сада су најважнији извори start-up капитала, породична уштеђевина, 

пријатељи и сл. Владе су охрабрене да успоставе одговарајуће финансијске шеме, као што 

су гарантоване кредитне линије, лизинг, кредитне линије за start-up и друге финансијске 

линије са разним олакшицама, као што су део бесповратних средстава, грејс период, ниске 

каматне стопе и сл.  

Препреке развоју МСП сектора класификују се у шест главних области: 

финансијске препреке, институционалне препреке (укључујући регулативни оквир и 

режим опорезивања), препреке конкурентног тржишта, препреке које се тичу унутрашње 

организације и ресурса, и друштвене препреке (укључујући подршку од државних 

агенција и степен поверења међу предузећима) [26].  

Искуства показују да је најбољи начин да се развију предузетништво и МСП сектор 

у земљама у транзицији када се активности и помоћ интегришу и усмере на три 

хијерархијска нивоа (слика 2.1.). 

 

СТРАТЕШКИ НИВО
Креирање МСП стратегија

( политика)

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НИВО
Институционална подршка

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ НИВО
Предузетници и пословни

 ентитети

 

Слика 2.1. Пирамида развоја МСП сектора [1] 
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Нивои креирају тзв. ’’Пирамиду развоја МСП сектора’’ у којој је стратешки ниво 

највећег приоритета и лоциран на врху пирамиде. Институционални ниво се налази у 

средини и он је међузависно повезан са оба, и са креаторима стратегија на врху и са 

предузетницима на дну, којима су стратегије намењене и којима се пружа подршка. Трећи 

ниво је основа целе пирамиде, они су главни актери МСП сектора чије перформансе, 

понашање, ефикасност и неефикасност се рефлектују у огледалу економске 

трансформације. Цела структура ефективно функционише само када постоји узајамни 

развој и кооперација сва три нивоа.  

2.3 МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ 

Као увод у анализу малих и средњих предузећа (МСП) на просторима Србије 

неопходно је напоменути да мали бизнис инхерентно претпоставља тржишни облик 

привређивања. Историја говори да је овај појам до недавно био нешто страно, нешто што 

на нашим просторима не функционише, нешто што је везано за западне државе. 

Вероватно се у томе налази део одговора на питање привредне неразвијености земаља које 

до скоро нису познавале тржишне облике привређивања. Србија, као и многе друге земље 

у окружењу, пролази транзициони пут ка тржишном облику привређивања. 

Предреформски пут карактерисала је неуравнотежена структура предузећа по величини, 

односно, у поређењу са развијеним привредним структурама, потпуна одсутност 

предузећа са 10 до 100 радника. Појава помањкања малих и средњих предузећа и 

неуравнотежености привредне структуре социјалистичких земаља названа је 

социјалистичка црна рупа [1].  

Након 45 година административно-етатистичког модела привређивања, 1988. 

године првим Законом о предузећу отворена су врата приватном власништву и 

предузетништву. Закон је дозвољавао:  

1) Оснивање радњи и предузећа приватним капиталом у различитим видовима 

удруживања и  

2) Приватизацију постојећих друштвених предузећа у приватна и мешовита.  

Појављивање такве могућности доводи до такорећи масовног оснивања приватних 

радњи и предузећа. Ту појаву прати велика предузетничка жеља и дух да се бизнис идеје 

преточе у пословне подухвате и да се личним капиталом и приватним предузећем дође до 

вишег статуса у друштву. Наравно да се узор налази у западним, богатим земљама и 

њиховим искуствима који дуги низ година функционишу системом којем се на нашим 

просторима тежи и уз помоћ којег су и остварили национално богатство које поседују.  

Непостојањем системског (националног) усмеравања оснивања приватних 

предузећа и трансформације у иста тај процес се одвија стихијски, линијом мањег отпора. 

Власници капитала руководе се следећим критеријума при избору делатности у коју ће 

уложити сопствени капитал:  

 Мање капитално интензивне гране,  

 Нижа потреба за квалификованијом па према томе и ’’скупљом’’ радном снагом, 

скупљом пре свега кроз обавезне доприносе,  
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 Бржи обрт уложених средстава, већи коефицијент обрта,  

 Краћи циклус: роба-новац-роба,  

 Нижа стопа ризика и др.  

 

У таквој ситуацији, када се одлучује помоћу ових критеријума, улаже се сопствени 

капитал који може бити изгубљен пословним неуспехом, држава не стимулише, не 

субвенционише, не усмерава, не помаже, не дотира итд. Тако се ствара неодговарајућа 

привредна структура. Тако је на пример у 2005. години приликом оснивања предузећа 

(фирми) производњу као претежну делатност пријавило тек 5 %, док највећи удео има 

трговина на мало 71 % и маркетинг, консалтинг и друге услуге 24 %.  

Након периода стихијског оснивања малих и средњих предузећа, крајем 

деведесетих година прошлог и почетком овог века, успостављају се институционална тела 

која усмеравају развој малих и средњих предузећа. Министарство привреде добија сектор 

за развој малих и средњих предузећа и предузетништва (сада Министарство економије и 

регионалног развоја). Године 2001., Законом о агенцији за развој малих и средњих 

предузећа (“Сл. Гласник РС” број 65/2001), оснива се Републичка агенција за развој малих 

и средњих предузећа и предузетништва. Њеним оснивањем прате се искуства развијених 

земаља и стварају услови за већу институционалну подршку. Након тога предузето је низ 

мера за унапређење сектора МСП. Резултат тога су и Стратегије развоја малих и средњих 

предузећа и предузетништва у Републици Србији (петогодишње),  у којима су дефинисани 

циљеви и задаци чијим остваривањем сектор малих и средњих предузећа постаје значајна 

компонента успешности привреде. Поред Стратегије постоји и низ других политика 

дефинисаних кроз различите документе (Европска повеља о МСП, Стратегија смањења 

сиромаштва РС, Национална стратегија запошљавања, Програм реформе стручног 

образовања и др.). 

Разврставање предузећа према величини се врши у складу са Законом о 

рачуноводству и ревизији у коме се наводи следеће [46]:  

Правна лица, у смислу овог закона, разврставају се на мала, средња и велика, у 

зависности од просечног броја запослених, годишњег прихода и вредности имовине 

утврђене на дан састављања финансијских извештаја у пословној години.  

У средња правна лица разврставају се она правна лица која на дан састављања 

финансијских извештаја испуњавају најмање два од следећих критеријума:  

1) да је просечан број запослених у години за коју се подноси годишњи извештај од 

50 до 250;  

2) да је годишњи приход од 2.500.000 ЕУР до 10.000.000 ЕУР у динарској 

противвредности;  

3) да је просечна вредност пословне имовине (на почетку и на крају пословне године) 

од 1.000.000 ЕУР до 5.000.000 ЕУР у динарској противвредности.  

Правна лица која имају ниже од најнижих износа у показатељима код најмање два 

од наведених критеријума из става 2. овог члана, разврставају се у мала правна лица 

(број запослених < 50), а правна лица која имају веће износе од највећих у показатељима 
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код најмање два од наведених критеријума из става 2. овог члана, разврставају се у 

велика правна лица.  

Према закону о предузетницима приватни предузетник је физичко лице које, ради 

стицања добити, оснива радњу и самостално обавља делатност. 

Због великог броја регистрованих а неактивних предузећа долази до неслагања 

статистичких показатеља из различитих извора. Нпр., тек свако треће регистровано мало 

предузеће у Србији било је активно током 2003. године. Уз то, на хиљаду грађана Србије,  

долази тек 20,7 малих и средњих предузећа. Поређења ради, у земљама централне и 

источне Европе, на хиљаду становника долази 31 предузеће, а у ЕУ чак 43 предузећа. Као 

главни разлог тако малог степена развоја и пословања малих и средњих предузећа, према 

оцени сектора за МСП и предузетништво Привредне коморе Србије (ПКС) су неадекватни 

услови пословања, кредитирања, као и велико учешће сиве економије.  

Сектор МСП у Србији приказан је у табели 2.3. 

 
Табела 2.3. Статистички подаци МСП у Србији 

 2004. 2005. 2006. 2007. 

Учешће МСП у привредним 

друштвима % 

2004. 2005. 2006. 2007. 

Број предузећа 285.139 276.695 268.515 296.086 99,7 99,7 99,8 99,8 

Број запослених 752.740 810.862 870.979 906.669 54,7 59,0 63,1 65,5 

Промет, у млрд. дин. 2.497 2.772 3.589 4.107 68,2 65,5 67,5 67,6 

БДВ, у млрд. дин. 357 467 592 720 51,8 54,1 56,9 58,3 

Извоз, у млрд. дин. / 115 182 226 / 39,6 43,6 50,2 

Увоз, у млрд. дин. / 391 503 651 / 64,0 59,2 64,0 

Инвестиције, у млрд. дин. / / 197 / / / 51,2 / 

Извор: Републички завод за статистику (www.stat.gov.rs) 

 

Мала и средња предузећа у 2006. и 2007. години,  чине 99,8 % укупног броја 

предузећа. У оквиру овог сектора доминирају микро предузећа 71,8 %, у њима је просечно 

ангажовано 5,3 запослена. У средњим предузећима је у просеку запослено 125 радника. У 

периоду од 2001. до 2004. године, остварен је благи пораст броја МСП од 6,5 % при чему 

се константно повећавао број малих, а опада број средњих и великих предузећа.  

Како је фокус дисертације на малим и средњим предузећима пажњу треба 

обратити и на категорију приватног власништва ’’радња’’. У многим домаћим 

анализама радње се сврставају у посебну категорију, пре свега, због правних аспеката 

којима су и раздвојене од предузећа. У Србији се не сме занемарити радња као облик 

приватног власништва јер су оне до сада били пионири многих предузетнитничких 

подухвата. Поред досадашњег доприноса у развијању предузетничког духа, индивидуалне 

иницијативе, приватног капитала и управљања истим њихова значајност је још и већа са 

аспекта будућности. Наиме, сваки власник радње има предузетничку жељу коју у 

одређеним условима жели да реализује и ствара нове и веће идеје. Уколико се системски, 

од стране државних тела, креирају ти услови, стимулише развој, субвенционише и 

подстиче, велики број радњи је ’’расадник’’ малих и средњих предузећа, нових радних 
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места, прихода, друштвеног производа. У многим земљама и радње се укључују у 

категорију МСП. Тако на пример када се говори о малим привредним субјектима, то су 

углавном индивидуални власници (proprietships) малих и средњих предузећа и радњи, 

затим власници и партнери (partnerships) и власници малих корпорација. 

Под изразом МСП, према [141], подразумевају се привредна друштва и самосталне 

предузетничке радње, као правне форме привредних субјеката предвиђене Законом о 

привредним друштвима и посебним законима, са циљем усклађивања терминологије са 

оном која се користи у Европској Унији. 

Претходне констатације и дефиниција, и критеријуми ЕУ, узете су у обзир при 

анализи МСП и спроведеног истраживања. 

Заједно са радњама, мала и средња предузећа запошљавала су у 2009. години, око 

2/3  укупно запослених. У 2003. години овај удео износио је 53,8 %, а у 2001: 44,7 %. За 

2005. годину процене су да је сектор МСП (заједно са радњама) запослио око 60 % укупно 

запослених. Према евиденцији Републичког завода за тржиште рада у Србији је у 2005. 

години било запослено 2.068.364 лица.   

У 2009. години број МСП је око 320.000 са укупним прометом  од 68 %, 58 %  

бруто додате вредности , 50 % вредности извоза и 51 % инвестиција. У 2006. години било 

је запослених 62 % , самозапослених 20 % и помажућих чланова домаћинства 18 %.  

Сектор малих и средњих предузећа у Србији, земљи у транзицији, по анализи 

Уједињених нација, има следеће интерне снаге и слабости и шансе и претње у свом 

окружењу (табела 2.4.).  

 

Табела 2.4. SWOT анализа МСП сектора Србије [147] 

СНАГЕ 

- Дужа предузетничка традиција у поређењу 

са другим транзиционим економијама. 

- Прилично велики број за сада 

регистрованих МСП и предузетника. 

- Релативно добри финансијски резултати 

постојећих МСП. 

- Јака институционална структура. 

СЛАБОСТИ 

- Оскудица финансијских извора. 

- Неадекватна пореска политика и 

административне баријере. 

- Недостатак нових технологија и знања. 

- Недостатак здравих, великих компанија за 

сарадњу. 

- Концентрација на трговину, пре него на 

производњу. 

ШАНСЕ 

- Процес приватизације. 

- Отварање Србије после периода изолације            

( извозне шансе ). 

- Квалификована радна снага. 

- Развој домаћег тржишта. 

- Политике и мере предузете од Владе Србије 

у циљу промовисања МСП. 

ПРЕТЊЕ 

- Недостатак стимулативног пословног 

окружења. 

- Сива економија. 

- Либерализација стране трговине тј. 

повећање конкурентности на домаћем 

тржишту. 

- Долазак страних компанија на домаће 

тржиште. 
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2.4 УЛОГА И СТРУКТУРА МСП У ПРИВРЕДНОЈ  

      СТРУКТУРИ СРБИЈЕ 

Сви релевантни индикатори указују да је у сектору МСП у последњих година 

успостављен растући тренд. Мала и средња предузећа добијају све већи значај у 

привредним токовима Србије.  

Међу економским проблемима са којима је суочена Република Србија истичу се 

следећи [141]: 

1) У поређењу са суседним земљама и ЕУ, Република Србија има највишу стопу 

незапослености (18,1 %) и дугорочну стопу незапослености (16,5 %). Највише 

стопе незапослености међу земљама ЕУ имају Словачка 11,3 % и Пољска 9,6 %, 

док просечна стопа дугорочне незапослености у ЕУ износи 3 %.; 

2) У 2007. години остварен је раст БДП од 7,5 % и процењује се да износи око 66 % 

од нивоа из 1989. године. БДП по глави становника у Републици Србији за 2007. је 

износио УСД 5.442 у поређењу са просеком у ЕУ који износи УСД 29.900; 

3) Укупна продуктивност је међу најнижима у Европи, а Република Србија се налази 

на 91. месту према Индексу глобалне конкурентности за 2007. годину од укупно 31 

земље које учествују у поређењу (од европских земаља иза Републике Србије се 

налазе само Македонија, БиХ и Албанија, Хрватска се налази на 57. месту, Црна 

Гора на 82. месту, а од чланица ЕУ најлошије је позиционирана Бугарска која је на 

79. месту); 

4) Низак ниво иновационих активности (према извештају Светског економског 

форума, на пољу ИКТ-Информационе и комуникационе технологије, Република 

Србија је на 79. месту од 104 земље, и налази се на веома ниској позицији у 

поређењу са ЕУ и новим земљама-чланицама); 

5) Висок спољнотрговински дефицит, који је порастао за 29,2 % у 2007. години и 

износи 6,9 милијарди ЕУР, док је вредност увоза била више него двоструко већа од 

вредности извоза. 

Структура привреде Србије, према броју запослених у одређеним секторима, 2008. 

године је била следећа:  

I. Примарни сектор: 24,1 %  

II. Секундарни сектор: 27,2 %  

III. Терцијални сектор: 48,7 %  

Структура наше привреде знатно је другачија од развијених земаља, са знатно 

мањим учешћем терцијалног  сектора и стога већим учешћем секундарног у укупној 

запослености привреде.  

Индекс МСП развоја Србије је на веома ниском нивоу, чак у најнижој групи 

земаља у транзицији, тако да се може закључити да је структура привреде у Србији 

повезана са развојем МСП сектора у Србији.  

Индекс МСП развоја у земљама ЕУ је на веома високом нивоу, што значи да МСП 

имају велико учешће у БДП-у земље и велико учешће у укупној запослености.  
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На слици 2.2. може се видети структура БДП по привредним секторима (I -

примарни, II - секундарни и III - терцијални), структура запослености по секторима и 

међусобна уравнотеженост ове две категорије. Уочава се да је у ЕУ велики ниво 

усклађености запослености и оствареног БДП по секторима, док у Србији (СРБ) постоје 

одређени диспаритети. Како постоје значајне разлике у карактеристикама, бројности, 

учешћу МСП у привредама ових земаља може се у томе наћи разлог ове привредне 

неуједначености.  

 

Слика 2.2. Структура запослености и БДП-а по привредним секторима 

Србије и ЕУ 

 

МСП имају важну улогу у економији Републике Србије, нарочито ако се има у 

виду учешће овог сектора у: 

1) Укупном броју предузећа (99,8 %) и запослених (65,5 %, у сектору МСП од 

2004. до 2007. године отворено је око 149 хиљада нових радних места); 

2) Промету (67,6 %), у бруто домаћем производу (око 36 %), бруто додатној 

вредности (БДВ - 58,2 %), профитабилности  (38,6 %) и продуктивности у 

пословању; 

3) Извозу (50,2 %), увозу (64 %) и инвестицијама (51,2 %) у нефинансијском 

сектору;  

4) Микро предузећа доминирају у сектору МСП са учешћем од 95,6 % укупног 

броја и запошљавају скоро 50% укупног броја запослених. 

На графикону (слика 2.3.) приказана је структура МСП сектора и учешће појединих 

показатеља у структури привреде Републике Србије, при чему микро предузећа 

доминирају када се посматра њихово учешће у броју запослених, укупном промету и 
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бруто додатој вредности. Нижи ниво активности МСПП-малих и средњих предузећа и 

предузетника, тј. МСП, узрокован је следећим проблемима: недовољан ниво знања и 

вештина; раскорак између финансијских потреба и постојећих финансијских 

инструмената; регионална неједнакост у развоју; недовољно коришћење нових 

технологија и иновација; неодговарајуће заступање интереса МСП. 

 Подаци указују на то да би се конкурентност, иновативност и техничко-

технолошки напредак у МСП могли значајно повећати.   

 

 

Слика 2.3. Структура МСП сектора Р. Србије [141] 

 

 

Структура МСП по основу броја предузећа у одређеним делатностима је приказана 

на слици 2.4.  

Распоред МСПП по окрузима је следећи:  

 Београд (29,5 %),  

 Јужно-бачки округ (10,1 %),  

 Нишавски округ (4,5 %),  

 Јужно-банатски округ (4,2 %) и  

 остали (51,6 %).  

 

Структура према доприносу БДП-у је: трговина и сервисирање возила: 31,5 %; 

прерађивачка делатност: 30,8 %; грађевинска предузећа: 10,2 %; некретнине и пословне 

услуге: 9,3 %; саобраћајна предузећа: 6,5 %.  
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