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Комуналнипословиспадајуугрупунајзначајнијихвр
стајавнихуслугакојепружајувластинасвимнивои
мауправљања,почевшиодлокалног,средњег(покра
јинског, регионалног) па до централног. Реформски
процесикојисуобухватилисавременисветморалису
дасеодразеинацелокупансистемјавнихуслуга,што
укључујеикомуналнеуслуге.Развијенеземљезападне
демократијеводећисетржишнимпринципимаизвр
шилесутрансформацију јавнокомуналнихпредузећа
и побољшале квалитет услуга за релативно кратко
времеруководећисесазнањимаиискуствимаизпри
ватногсектора,каоитемељимановогјавногменаџ
мента који нагласак ставља на резултате и ефек
те, амање на инпуте.Бивше социјалистичке земље
суускладусасвојимтрадицијамавршилепроменеу
структурииорганизацијисвојихкомуналнихсистема,
причемусурезултатитихпроменанегдебилисаве
ћим,анегдесамањимуспехом.Кадајеупитањунаша
земља,системкомуналнихуслугадосаданијезабеле
жиозначајнијепроменекоје јетребалодаседогоде
сациљемдасеподигнуњиховквалитет,ефикасности
продуктивносткакобиграђанидостигливећистепен
задовољењасвојихинтересауовојобласти.Решења
требатражитиускладусаискуствимадругихзема
ља,алииускладусапостојећимкапацитетимаире
сурсимасакојимарасполажемо.
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Кључнеречи:комуналнеделатности,комуналнеуслу
ге, јавнокомунална предузећа, трансформација, мо
дернизација,системмерењаистандарда.

Kомуналнаделатностјескупразнороднихпроизводнихиуслу
жнихактивностикојеимајуегзистенцијалнизначајзаживоти

радљудиусвимнасељима.Збогтогаихкомуна(усмислупојма
основнеполитичке заједницесвихграђанакојиунашемслучају
обухвата: месне заједнице, сеоска и градска насеља, општине и
градове)организујеилистављаподпосебанрежимјавногнадзора.
Структура,садржајиобимкомуналнеделатностиварирасавели
чиномнасељаинивоомлокалног,регионалногинационалногеко
номскогисоцијалногразвоја.Збогтогасеузависностиодвеличи
ненасељаформирају специјализованаикомбинованакомунална
предузећакојаорганизујувишеактивностиили,чак,непрофитне
службеусаставулокалнеиспоставејавнеуправе.1)

Правниоквирзаостваривањекомуналнихделатностиодређен
јеЗаконoмокомуналнимделатностима(2011).2)ПремаЗакону,то
суделатностипружањакомуналнихуслугаодзначајазаостваре
њеживотнихпотребафизичкихиправнихлицакодкојихјеједи
ницалокалнесамоуправедужнадаствориуслове заобезбеђење
одговарајућегквалитета,обима,доступностииконтинуитета,као
инадзорнадњиховимвршењем.Комуналнеделатностису:снаб
девање водом за пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских
иотпаднихвода;производњаидистрибуција топлотне енергије;
управљање комуналним отпадом; градски и приградски превоз
путника;управљањегробљимаипогребнеуслуге;управљањејав
нимпаркиралиштима;обезбеђивањејавногосветљења;управља
ње пијацама; одржавање улица и путева; одржавање чистоће на
површинама јавненамене;одржавање јавнихзеленихповршина;
димничарскеуслуге;делатностзоохигијене.3)Услугесеостварују,
најчешће, преко јавнокомуналних предузећа. Комуналне делат
ностиодликујеодређенибројспецифичности,каоштосу:велика
инвестиционаулагања;дугвременскипериодзаизградњуикон
стантна улагања у објекте и инсталације; јавни значај; неравно

1) Софија Аџић, „Комерцијализација, приватизација и политика модернизације пред
узећа у комуналној делатности“, у:Власничкатрансформација предузећа и банака:
Југословенска имеђународна искуства и перспективе,Научно друштво економиста
Југославије,Београд,2000,стр.266.

2) Законокомуналнимделатностима,Сл.гласникРС,бр.88/2011
3) Законокомуналнимделатностима,Сл.гласникРС,бр.88/2011,члан2.
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мернатражњаувременуипростору;високстепенагрегираности
инсталација;честмонополскиположајналокалнимтржиштима;
неопходностпостојањависокогнивоамеђусобнекоординацијеи
усклађеностиуфункционисањуиразвоју;специфичнекарактери
стикеупогледуодређивањаиформирањаценакомуналнихуслуга,
обрачунаинаплатапотрошњепроизводаиуслуга.

Обављање ових дјелатности је од виталног интереса зањи
хове кориснике. Ове дјелатности се обављају у увјетима инпер
фектногстања (непостојањетржишнеутакмице,вишепонуђача,
јавноправне овласти надлежних државних или локалних тијела,
итд),отудалатентне(пригушене)опасностизазлоупотребоммо
нополистичкогположаја,кадониуколикопостоји(атојередовита
појава). Честе симбиозе (остваривања заједништва) с носитељи
маполитичкевластиикреатораправногоквиразаобављањеове
дјелатности(овопосебнодолазидоизражајаналокалнојразини).
Збоговесимбиозечестоможедоћиупитањеизаштитаграђанаод
наметањанеприхватљивихобавезаитеретаусвимпословимаиз
подручјалокалногодноснорегионалногдјелокруга.4) 

КОМУНАЛНЕУСЛУГЕУЕВРОПСКИМЗЕМЉАМА

УсвимземљамауЕвропи једошлодореформи јавнокому
налнихпредузећа,асадржајтихпромена,степен,домет,инстру
ментикојисукоришћенииискуствајаковарирају.Основнисмисао
овихпроменајеусмеренуправцуповећањаефикасностиЈКП,по
бољшањаквалитетауслуга,обновеиразвојалокалнеинфраструк
туре,усвајањестандардаквалитетаиприменерегулативеЕУ,као
ибољекоришћењесредставафондоваЕУидругихфинансијских
извора.5)Притоме,бележесеразличитаискустваустариминовим
чланицамаЕвропскеуније,какоупогледутрансформацијејавно
комуналнихпредузећа(променауправнојформи,структуривла
сништва),такоиупогледупружањаразличитихврстакомуналних
услуга.

Високо развијене европске земље карактерише сигурност
имовинскогстатуса,развијеноиинституционалнозаштићенотр

4) СрећкоЈелинић,ЗвонимирЈелинић,„Комуналнеуслуге“,у:ХХIвеквекуслугаиуслу
жногправа,уредникМиодрагМићовић,ПравнифакултетУниверзитетауКрагујевцу
(Институтзаправнеидруштвененауке),Крагујевац,2011,стр.408.

5) СнежанаЂорђевић,Властиуакцијисветјавнихуслуга,Факултетполитичкихнаука,
Београд,2008,стр.252.
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жиште,каоикомпанијеокренутекаокомуналнимуслугамакојима
се на квалитетан начин задовољавају потребе потрошача.Моде
лисеразликују,алињиховузаједничкуоријентацијукарактерише:
смањење буџетских дефицита, прилагођавање стандардима, по
бољшање ефикасности, подстицај конкурентности, дерегулација
државногуплива.6)Основниправциреформиу„старимчланица
ма“ЕУбилисуусмереникатомедалитребаизвршитипроменеу
правнојформииструктуривласништваЈКПилине,иукојојмери.

Моделкојиискључујепроменеправнеформеиструктуревла
сништва ЈКП усмерен је пре свега на организационе реформске
процесе, прерасподелу средстава и радне снаге са циљем да се
побољшаефикасноступружањууслуга.Свакопредузећејеодго
ворнозасвојепословање,санагласкомнаперформансеуспешно
стипословањакоједобијајумерљивекарактеристике.Поредтога,
уонојмериукојојсвакадржаватодозвољаваиколикослободу
имају,јавнапредузећаутичунаценеуслугаиодређивањебројаза
посленихалисенеограничавапроменауукупнојвредностиимо
вине.

Промене у структури власништва и правној форми ЈКП об
ухватају три подгрупе: делимичне промене у правном облику и
структуривласништва,променеуправнојформииструктуривла
сништваЈКП,променеуправнојформиЈКП.Делимичнепромене
испољавајусеупогледураздвајањаосновнеделатностипредузећа
одосталихделатностикојанемењасвојуправнуформуиструк
турувласништва.Осталеактивностимогудапроменесвојуформу
наразличитеначине (приватизацијомдо100%,формирањемно
векомпанијеуформиакционарскогдруштвасајавнимкапиталом
којајеспособнадасамаопстаненатржишту,формирањем„joint
venture“компанијекојаподразумеваучешћеиприватногијавног
капиталасаразличитимоснивачкимулозима).

Променеуправнојформииструктуривласништваподразуме
вајутрансформацијуЈКПуакционарскодруштво(АД)саразличи
тиммодалитетима.Премаједноммодалитету,акцијепредузећасе
небипродавалевећбиседистрибуиралебезнакнадезапосленима
(30%)илокалнојсамоуправи(70%).Другимодалитетподразуме

6) Сталнаконференцијаградоваиопштина(Раднагрупазатрансформацијујавнихкому
налнихпредузећа)Трансформација јавнихкомуналнихпредузећауРепублициСрбији
каефикаснијемпословању ЈКПи развојукомуналнеинфраструктуре,СКГО,2007,
стр.31
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ваданаконтрансформацијеЈКПуАД,30%акцијабисепродало
стратешкомпартнеру,40%акцијабиосталеувласништвулокалне
самоуправе,а30%акцијасерасподељујеграђанимаизапослени
ма.Трећимодалитетодносисенаформирањеновогзаједничког
предузећасаприватнимсекторомукојисеуносиимовинабившег
ЈКПодстранелокалнесамоуправеиимовинастратешкогпартнера
(51:49или49:51,узависностиододлукедржаве).

Променеуправнојформи ЈКП (каомодел) резултираиз ре
гионалногумрежавањаукоменеколико ЈКПизистеделатности
формиранекуврсту„jointventure“компаније(углавномАД).Про
менеувласништву(јавновласништвонадсредствима)нисупри
сутне,осимштосеимовинасадржавногнивоапреносинаниво
локалнихсамоуправакаоактивносткојапретходитрансформаци
ји.Уовомподмоделукојипосвојојсуштинипредстављафункци
оналнурегионализацијуитамогдесуистовременопримењивани
„benchmarking“, реформа система тарифирањауслуга, побољша
њенаплатеисмањењетрошкова,резултатинисуизостали.Каоре
зултатрегионализацијеиукрупњавања,овајвидтрансформације
који не утиче на својинске односе али има утицај на економич
ностпрекосвогобимапословањасепоказаокаопогоднијизапри
ступстранимизворимафинансирањазамодернизацијуиразвој.7) 
Овајмоделкористисвемодалитетекојипостојеујавноприватном
партнерству.

Штосетиче„нових“чланицаЕУ,наконизвршенетрансфор
мациједруштвеног,политичкогиекономскогсистема,дошлојеи
наредпитањереорганизације јавнокомуналнихпредузећаипо
стављањенатржишнетемеље.Циљјебиодасмањебуџетскеиз
датке и оспособе предузећа да самостално послују на тржишту
исамасеиздржавају,штосвакаконијебиломогућебезстраних
улагања и спровођења процеса приватизације.Међутим, управо
сусенатомпољуиспољилеодређенеслабости(трансформација
природнихуприватнемонополе,корупција,сукобинтересаине
заинтересованостзадаљепромене,занемарендруштвениаспект),
штојепроузрокованонедостаткомтранспарентностиутржишном
привређивању,недостаткомправнерегулативе,недовољнопреци

7) Сталнаконференцијаградоваиопштина(Раднагрупазатрансформацијујавнихкому
налнихпредузећа)Трансформација јавнихкомуналнихпредузећауРепублициСрбији
каефикаснијемпословању ЈКПиразвојукомуналнеинфраструктуре,СКГО,2007,
стр.34.
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зиранимусловимаинвестирања,каоинепостојањемодговарајуће
регулативеконкурентноститендерскихусловаипроцедура.

Искуствопоказуједајекодбившихсоцијалистичкихземаља
„НовеЕвропе“,постојалаполитичкапотребаижељазатрансфор
мацијомимодернизацијомкомуналногсектораалиданијебило
потребнослепокопирати западнимоделприватизацијекомунал
нихуслугајерсуседруштвенеиекономскеоколностибитнораз
ликовале.Жељазадостизањемнивоаразвијеноститадашњихзе
маљаЕУјесвакакопозитивнаалиупитањујесложенпроцесза
чијеостваривањесупотребнеприпремеиодређеновремезаосми
шљенутранзицијуипланиранупостепенупримену.8)

Различитасуискустваовихземаљаупогледусвојиненасред
ствима која користе ЈКП, правној структури ЈКП, обиму делат
ности, регионализацији и међуопштинској сарадњи, утврђивању
цена,финансирањукапиталнихинвестиција,подстицањуучешћа
приватногсектора.

Унекимземљамаједржавапренеласвојинунадјавнимкому
налнимпредузећиманалокалнесамоуправе(нпр.пољскиисло
вачкисекториводопривреде).УСловачкојјесекторводопривреде
којиједржавновласништво,децентрализованнарегионалниниво,
односноналокалнесамоуправеуодређенимрегионима,алокал
несамоуправеимајуудеоувласништвунаосновуброја станов
никанасвојојтериторији.УРумунијисеоваимовинапомињеи
као„јавнодобро“.Унекимслучајевима,каоуМађарској,посебна
предузећачијијевласниклокалнасамоуправаустановљенасукао
тиносиоцитенеотуђивеимовине.9)

Упогледуправнеструктуретакођепостојеразноврснаиску
стваувећембројубившихсоцијалистичкихрепублика.УРумуни
јијеВлададаланалогдасве„regiaautonoma“усекторуводопри
вреде,штојерумунскиеквивалентзаЈКП,будутрансформисанау
акционарскадруштва.УсекторуводопривредеуЧешкојприватне
фирмесустицалеакцијеилипутемаукцијаилипутемкуповинена
берзи.Урегионусудруштвасаограниченомодговорношћурас
прострањенијанегоакционарскадруштва.ОдносуМађарској је
отприлике75:25,ауСловачкој57:43,укористдруштавасаограни
ченомодговорношћу.Поправилулокалнесамоуправесузадржале
100%власништвоупредузећимаодмахнакон трансформације у

8) Исто,стр.30.
9) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому

налнихпредузећауРепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.1617.
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статускомпанијеоснованепоЗаконуопривреднимдруштвима.10) 
Штосетичеобимаделатности,непостојенекастандарднаиску
ствавећсваказемљаимасвојеспецифичности.Такоје,например,
уПољској,Владазатражилаодсвихлокалнихсамоуправадасвоја
јавнокомуналнапредузећатрансформишуиорганизујунатакав
начиндасеуоквируистихформирајуентитетикојићеобављати
самоједнуврступословаииматиједнусврхуидасеослободејед
ниоддругих.СличнаискуствасузабележенаиуХрватској,гдесу
појединелокалнесамоуправеосновалесвојехолдингкомпанијеза
пружањекомуналнихуслугаукојојсујаснораздвојенисвирачу
новодственисекториуоквирусвакепословнејединице.Различита
суиискустваупогледумеђуопштинскесарадњеирегионализаци
јеизмеђукомуналнихпредузећа.

Први,пионирскипримеррегионализацијеуАлбанијијеудру
живањеБератиКуцоваВИКпредузећа,штојезавршено2008.го
дине,седамгодинаранијенегоштојепрвобитнопланирано.До
нацијаНемачкевладеод6милионаеврабилајеподстицајзаово
удруживањеибићеискоришћеназареконструкцијуинфраструкту
резаводоснабдевање.11) 

У Бугарској постоји 51 предузеће за снабдевање водом, од
којихвећинаопслужујечетиридошестопштина, сабројемста
новникаоднеколикостотинахиљадаљуди.УСловачкој,државна
предузећазаснабдевањеводомбиласуподељенанаседамрегио
налнихпредузећазаснабдевањеводом,причемусуопштинедо
билеудеоувласништвунаосновубројастановника.СредстваЕУ
су добијана само под условом да се предузећа регионализују.У
Румунији,Влада јеодредилаоснивање једнедепонијепоокругу
(иако географски разлозимогу утицати и на другачија решења).
Изградња депонија је подржана изКохезионогфондаЕУ, али је
приватни сектор одговоран за наплату и техничко и операционо
функционисањепројекта.12)  

10) ПосебнагрупазаизрадупредлогаСтратегијезареструктурирањеиприватизацијујав
нихпредузећа (EBRD,EUMISP,KFW,USAIDMEGA,Светскабанка/LGID),Стра
тегијареструктурирањајавнихкомуналнихпредузећауСрбији,СКГО,Београд,2009,
стр.17.

11) EllenBaltzar, ChristelleKapoen,AndrasKis, ДушанШевић,VenelinaVarbova, Ruslan
Zhechkov, «Програмприоритетнихинвестиција у областиживотне срединеу југои
сточнојЕвропии»,Стратегијезареформу(Приручникзакомуналнапредузећаусек
торуводауЈугоисточнојЕвропи),Регионалницентарзаживотнусредину,Сентандре
ја,Мађарска,2009,стр.15.

12) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому
налнихпредузећауРепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.2324.
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Када јеупитањуутврђивањеценакомуналнихуслуга свака
земљаимаодређенекарактеристике.ТакосуценеводеуБудимпе
штибиле175%веће1998.годинеуодносуна1994.годину.Осно
ванјепосебанфондзаонадомаћинствакојанисумогладаплаћају
рачунезакомуналије.Ценесупочеледаодсликавајуиоператив
неитрошковепословања.УПољској(градЛођ),различитецене
сепримењујузаразличитегрупепотрошача.Ценесеупринципу
састојеод:ценепометрукубномводе,базираненаводомеруили
паушалне сумебазираненапросекупотрошње;ценеприкључка
плусПДВ.13) 

Уобластикапиталнихинвестицијакомуналнихуслугаусвим
новимчланицамаЕУиспољавајусесличнипроблеми:недостатак
новцаобзиромнабројзахтева.Дабидонеклеублажилаовепро
блеме,Бугарска јеосновалаФонд заорганелокалне самоуправе
који јефинансијскидониралањиховавладаикоји јетасредства
искористиодакредитираопштинскакомуналнапредузећа.

Уконтекстуучешћаприватногсекторапостојеразноврснаис
кустваупогледууправљањаотпадом,уобластидаљинскоггрејања
исекторавода.Учешћеприватногсектораудаљинскомгрејањуу
земљамаурегионубилојенезнатно,највидљивијеуМакедони
ји,ЧешкојРепублици,ПољскојиЛитванији,каоиуградуПлое
шти, уРумунији, али збогнесигурностиу вези тарифа,потреба
зазнатнимулагањимаусанацију,каоизбогпроменаценагорива,
ниједошлодозначајнијеграстауучешћуприватногсекторапо
следњихгодинаурегиону.Усeктoрувoдaглaвнициљeвистрaних
инвeститoрa били су нajвeћи грaдoви. Бугaрскa имa сaмo jeдну
кoнцeсиjуусeктoрувoдaуСoфиjи;уРумуниjи,Букурeштиjoш
двaвeћaгрaдaимajукoнцeсиje.УМaђaрскojтaкoђe,инвeститoрje
биoзaинтeрeсoвaнзaБудимпeштуинeкoликoвeћихгрaдoвa,кao
штojeСeгeдин.Позитивнаискустваупогледуучешћаприватног
сектораууправљањуотпадомсунајвишеизраженанапримеруЧе
шке иСловачке (општине су саградиле заједничку депонију без
учешћацентралногбуџетаиускладусадирективамаЕУ).14)Разли
читаевропскаискуствауобластикомуналнихделатноститребало
бидапослужекаопримерина којиначин семожеиоваобласт

13) Сталнаконференцијаградоваиопштина(Раднагрупазатрансформацијујавнихкому
налнихпредузећа),„ТрансформацијајавнихкомуналнихпредузећауРепублициСрбији
каефикаснијемпословањуЈКПиразвојукомуналнеинфраструктуре“,СКГО,2007,
стр.4446.

14) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому
налнихпредузећауРепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.5152.
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бољерегулисатиикоднасналокалномнивоу,почевшиодправне
регулативепадотехничкихпараметаракојитребадаутичунапо
бољшањепословањалокалнокомуналнихпредузећа.

КОМУНАЛНЕУСЛУГЕУСРБИЈИ
(СТАЊЕИРЕФОРМСКИПРОЦЕСИ)

Каоштојевећнапоменуто,правниоквирзапружањекомунал
нихуслугаостварујесенаосновуЗаконаокомуналнимделатно
стима,причемујеузаконујасноназначенодајединицелокалне
самоуправе требадаобезбедематеријалне, техничкеи сведруге
условезаизградњу,функционисањеиодржавањекомуналнихси
стема,затехничкоитехнолошкојединствосистемаиобезбеђива
њеусловазаобављањекомуналнихделатности.

Комуналнуделатност,зависноодприродекомуналнеделатно
стииконкретнихусловаипотребаујединицилокалнесамоуправе,
можедаобављаускладуса законом:1) јавнокомуналнопреду
зеће;2)органуправејединицелокалнесамоуправе;3)привредно
друштвоипредузетник;4)сеоскамесназаједница,којојсеускла
дусаодлуком јединицелокалнесамоуправе,анаосновузакона,
могуповерити,узобезбеђивањезатопотребнихсредстава,кому
налнипословикојислужепотребамастановникатемеснезаједни
це;5)традиционалнаверсказаједница,којаускладусаодлуком
јединицелокалнесамоуправе,анаосновузакона,можеобављати
пословеуређивањаиодржавањагробаља;6)другалица,ускладу
сазаконом.15)Усистемуобављањакомуналнихделатности,јавна
комуналнапредузећапредстављајуједанодобликаорганизовања
обављањатихделатности,собзиромнатопојединекомуналнеде
латностимогуобављатиидругиоблиципредузећаипредузетни
циподусловимаинаначинпрописанзаконом.Тозначидаоснива
њејавнихкомуналнихпредузећанијепрописанокаообавезанити
сујавнапредузећајединиобликорганизовањаобављањакомунал
них делатности, већ јењихово оснивање прописано као обавеза
самозаобављањеодређеневрстекомуналнихделатности,азаоба
вљањеосталихкомуналнихделатностидатајемогућностизбора
јединицамалокалнесамоуправеилидаоснујујавнапредузећаили
даобављањетихделатностиповередругомобликупредузећаили
предузетнику.16) 

15) Законокомуналнимделатностима,Сл.гласникРС,бр.88/2011,члан5.
16) ЂорђеПавловић,НадеждаПетровићЖитко,Јавна и комунална предузећа уСрбији, 

Институтзаекономикуифинансије,Београд,2008,стр.69.
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ПремаЗаконуо јавнимпредузећимаиобављањуделатности
одопштегинтереса(2005),17) јавнопредузећезаобављањекому
налнеделатностиилиделатностиодзначајазарадорганајединице
локалнесамоуправеможедаоснујејединицалокалнесамоуправе,
актомкојидоносискупштинајединицелокалнесамоуправе.18)Код
нассепружањекомуналнихуслуганајчешћеивршипрекојавно
комуналнихпредузећа.

НаосновуподатакаМинистарствафинансија(АПР),постоји
око310јавнихкомуналнихпредузећачијисуоснивачијединице
локалнесамоуправеуСрбији.Преко100сумешовитапредузећа,
пружајувишеод једнекомуналнеуслуге.Обичносулоциранау
мањимопштинама,каоиусекторимакојисемогусматратипове
заним,нпр.одношењечврстоготпадаичишћењеулица.Увећим
локалнимсамоуправамапостојеспецијализованаЈКП:водоводи
канализација(50);сакупљањечврстоготпада(60);даљинскогреја
ње(35);пијаце(8)идругакојасебавеодржавањемгробаљаичи
шћењемулица.Укомуналнојделатностијезапосленооко53.000
људишточини2,5%одукупногбројазапосленихуземљи(извор
МинистарствофинансијаРС).Просечнокомуналнопредузећеима
176 запослених,иаконекабеоградскакомуналнапредузећаима
јуипреко2.000запослених.19)Када јеупитањуприходЈКП,он
јетоком2007.годинеизносиооко100милијардидинара(око2%
БДПСрбије)учијисуукупанизносушлиприходиоднаплатеко
муналнихуслуга,каоиодбуџетскесубвенцијеоснивача,аукупна
вредностимовинеЈКПтоком2011.годинепроцењенајенаоко173
милијардидинара.

ПремаАнкетиопотрошњидомаћинставаиз2013.годинеко
јујеурадиоРепубличкизаводзастатистику,утврђеноједа16,1%
свихприходаграђаниСрбијетрошенастановање,воду,електрич
нуенергију,гасиосталагорива,а7,8%науслугетранспорта.20)

Што се тиче финансирања комуналних услуга, одржавање
и чишћење улица и паркова се највише финансира из буџета, а
појединeсефинансирајуоднаплатеодстранепотрошача(снабде

17) Законокомуналнимделатностима,Сл.гласникРС,бр.108/2005.
18) Законојавнимпредузећимаиобављањуделатностиодопштегинтереса,Сл.гласник 

РС,бр.108/2005,члан4.
19) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому

налнихпредузећауРепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.11.
20) Републичкизаводзастатистику,Анкетаопотрошњидомаћинстава2013,http://we-

brzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/35/17/LP11_077_2013_srb.pdf
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вањеводом,одвођењеипречишћавањеотпаднихвода,управља
њечврстимотпадом,даљинскогрејање),доксејавнипревозфи
нансирауглавномизнаплатеодпродатихкаратаиизопштинских
(градских)буџета.Пословикојисеодносенаодржавањегробаља,
зеленепијацеипаркирањефинансирајусеоднаплатекорисника
услугатихобјеката.

Постојинеколикозначајнихпроблемасакојимасесуочавају
комуналнапредузећа: доминантан утицај политичкихпартија на
запошљавањеруководећегкадра,негативнигодишњифинансијски
биланси,недовољнафинансијскасредствазаулагањеукапиталне
инвестиције, неразвијен систем финансијског управљања, соци
јалникарактерценакомуналнихуслуга,неефикасноступружању
услуга.

Измеђуопштинаиградоваијавнихкомуналнихпредузећапо
стојидубока,значајнаинедељивавеза.Општинесуоснивачијав
нокомуналнихпредузећа.Иопштинеијавнокомуналнапредузе
ћаосновзасвојепостојањецрпеизУставаРепубликеСрбије.21)За
кономојавнојсвојинииЗакономокомуналнојделатностирешени
сусвојинскиодносиизмеђуопштинаиЈКПтакоштосуопштине
(градови)посталииоснивачиивласнициистих(објекатаиуређаја
ујавнојсвојини)алиобзиромдасезакониодскорапримењујуто
једовелодосистемскогвишегодишњегнедовољногинвестирања
уосновнасредстваЈКП.Свакакодајеовостањеизазвалонеаде
кватнопружањеуслугаивећетрошковеодржавањa,алиинеефи
каснообављањеделатности.

УправљачкаструктураЈКПсечестопостављаизполитичких
разлога и мења се кад се мења власт у општини. Политизација
управљањакаопоследицуимаодсуствосамосталностиЈКПуво
ђењупословнеполитикеичестепроменедиректорапослелокал
нихизбора,безобзиранаостваренепословнерезултате.22)Слична
ситуацијајеиупогледузапошљавањастраначкихкадровачијије
бројзапоследњих10такгодинаприличнонарастаоизачијесе

21) Сталнаконференцијаградоваиопштина,(Раднагрупазатрансформацијујавнихко
муналнихпредузећа),ТрансформацијајавнихкомуналнихпредузећауРепублициСрби
јикаефикаснијемпословањуЈКПразвојукомуналнеинфраструктуре,СКГО,2007,
стр.24.

22) ПосебнагрупазаизрадузаизрадупредлогаСтратегијезареструктурирањеипривати
зацијујавнихпредузећа(EBRD,EUMISP,KFW,USAIDMEGA,Светскабанка/LGID),
Стратегија реструктурирањајавнихкомуналнихпредузећауСрбији,СКГО,Београд,
2009,стр.11.
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платеиздвајајузначајнафинансијскасредствакојабимоглaдасе
уложеуинвестицијеиодржавањекомуналнеинфраструктуре.

ЗаЈКПчијиприходизависеоднаплатеуслуга,ценесу,попра
вилу,сувишенискедабисеизњихмогаоодржаватисистемифи
нансиратиновеинвестиције.Поредтога,нискастопанаплатезна
чајнодоприносифинансијскимпроблемима.Одсустводугорочног
финансијскогпланирања,чијајепоследицадасесвакегодинераз
личитекомуналнеслужбемеђусобнотакмичедадобијусредства
заинвестицијеизбуџетаоснивача,резултиранемогућношћуреа
лизацијеинфраструктурнихпројекатакојизахтeвајузначајнемате
ријалнеиздаткеидугорочнопланирање.23)Самоаспектуправљања
комуналнимпредузећимапретеранинагласакстављанатехничке
перформансе, без значајног осврта на финансијске индикаторе
(ефикаснијанаплатауслуга,базаподатакапотрошача).Поредто
га,изражена јеидонеклефрагментацијаупогледунадлежности
(ЈКП,локалнасамоуправа,Републичкадирекцијазакомуналнеде
латности,одређенаминистарства).Сиромаштвограђанаутичена
ценукомуналнихуслуга,авеоматешкосевршиинаплатарачуна
закомуналијештосеодржавананегативнебилансепословања.

До скора је стање било такво да су локалне власти донекле
контролисалеорганизацијуиполитикуценаупредузећимаалису
појединеполитичкестранкенавластиупротекломпериодукори
стилесредстваовихпредузећачакизафинансирањеполитичких
кампања.

ВластиРепубликеСрбијемогудаимајуснажанутицајнапо
словањеиполитикуценајавнихкомуналнихпредузећауСрбији
путемлокалнихвласти.Почетком2007.годинедржавајеконтро
лисала45%цена,докјеостатакзависиоодкретањанатржишту.
Иакојеоктобра2000.годинеукинутзаконпокомејеВладаСрби
једиректнодаваладозволузапоскупљењалокалнихкомуналних
услуга,поштосеотомизјаснелокалневласти,утицајрепубличке
властинацененијеизостао.Садасеутицајможеиспољаватиин
директно,путемстраначкихканалаилиусловљавањемтрансфера
зафинансирањелокалних заједница.24)Данас јепитањеценаре

23) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому
налнихпредузећауРепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.12.

24) МирославПрокопијевић,«Перспективатрансформацијеградскихкомуналнихсистема
уСрбијитренутностање,могућепромене»,у:Усусретновомстатусуградоваре
алностипотребе,уредници:ДејанМиленковић,ДушанДамјановић,ПАЛГОЦентар,
Београд,2007,стр.108.
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гулисано путем Закона о комуналним делатностима којим је та
кође задржанутицајрепубличкевластинаконтролуценалокал
нихкомуналнихуслугапрекорепубличкеДирекцијезакомуналне
делатности(онапрописујеметодологијузаутврђивањеобрачуна
пословних расхода по појединачним комуналним делатностима,
индикаторепословања,стандардеинормативеутрошкаенергијеи
материјала).Уколикоорганлокалнесамоуправерешидапромени
ценукомуналнеуслугеондајеДирекцијадужнададонесемишље
њеоусклађеностизахтевазапроменуценесаутврђеномметодо
логијомитоорганлокалнесамоуправеморадауважиприликом
доношењаодлукеопроменицене.

Поредовихгенералнихпроблема,могусеидентификоватии
специфичнипроблемикоји сукарактеристични заразличите вр
сте комуналних делатности. Тако, на пример, у области снабде
вањаводомирегулисањаотпаднихводапојављујусезаједнички
показатељикојиуказујуназначајненедостаткеуфункционисању:
нискецене,неадекватнаевиденцијапотрошача,немогућностефи
касненаплате,недовољнафинансијскасредствазазаменудотраја
лихмрежнихделова,високстепенгубитканамрежикојијепосле
дицадотрајалостисистема,недостатакинвестицијаусистемеза
пречишћавањеотпаднихводаштојеједанодпараметарасаускла
ђивањемфункционисањаовеврстесистемауземљамаЕУ,финан
сирањенесразмерновеликогбројазапослених,немогућностпро
ширењамрежакасеоскимподручјимааистовременоиограничена
могућностповраћајаинвестицијаизценеуслуга.Уобластилокал
ногјавногпревозасеиспољавајупроблемиинедостациувидуне
постојања квалитетних возила ињихове застарелости (аутобуси,
тролејбуси, трамваји), недовољног улагања у мрежни систем за
трамваје,коришћењапревазиђеногсистеманаплатекаратазапре
воз,недостаткаодговарајућегменаџментаулокалнимпредузећи
макојасебавепружањемовихуслугаинепостојањемстратешког
управљањаупогледумодернизованостилокалногјавногпревоза.

За управљање комуналним отпадом главну одговорност има
локалнавласт.Тојекомплексанзадатак,којизахтеваодговарајуће
организационекапацитетеисарадњуизмеђубројнихзаинтересо
ванихстранауприватномијавномсектору.25)Кључнипроблемиу

25) БошкоЈосимовић,МаринаИлић,Регионалниплануправљањакомуналнимотпадомза
11општинаКолубарскогрегиона,ИнститутзаархитектуруиурбанизамСрбије,Бео
град,2006,стр.5.
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оквирусистемаодлагањакомуналноготпадајесунепостојањеве
ћегбројарегионалнихдепонијауземљиисистемнаплатекојине
омогућавадовољнасредствазакапиталнеинвестиције.Уобласти
даљинског грејањаиспољавају сепроблемиувиду застарелости
производнеидистрибутивнемрежезбогнедостатакакапиталних
инвестиција;нижаценагрејањаучествујесамосаоко50%утро
шковимапроизводње;неувођењесистематарифирањазаснованог
напотрошњиуслугадаљинскоггрејања;отежаниусловизаувође
њекомбинованогсистемагрејања(мазут,гас,угаљ,итд).Штосе
тичеодржавањапутева,недостацисеиспољавајукрознедовољна
финансијскасредствазаодржавањеиулагањеупутеве,непостоја
њусавременогсистемауправљањасаобраћајемкојиутиченабез
бедностпешакаивозача,итд.

ПоредтогаштојерегулисанопитањесвојинеиимовинеЈКП
поменутимзаконскимрешењима,чиниседајепотребнорешитии
питањеправнеструктуреЈКПкојаподразумеваконверзијуЈКПу
привреднадруштва(ускладусаЗакономопривреднимдруштви
ма)штобисигурнодопринелодефинисањуоснивачкихправаоп
штина(градова)укапиталуЈКП,аистовременоиолакшалопита
њерегионалнихзаједничкихпројекатаиучешћаприватногсекто
ра(штопотврђујуиевропскаискуства).

Кадајеупитањуобимделатности,коднасјепраксадасеза
скоро сваку комуналну делатност оснива једно ЈКП (у Београду
има11ЈКП,уНишу5,уУжицу4,итд)идапоредосновнеделат
ностиобављајујошнеколикокомуналнихуслуга.

Обједињавањемуслугаујединственукомпанијуумањимза
једницамапостижесевећа ефикасност (нпр. такоштоћепосто
јатисамоједноодељењезазаједничкепословеиштоћерадници
бити искоришћени токомцелог радног времена, а који бииначе
моглииматисамоскраћенорадновремехонорарнипосаоакоби
сефокусиралисамонаједнуврстууслуга).26)Акобисеиздвојила
основнаделатностодспореднихуслугатобипомоглодасеуста
новестварнитрошковиосновнеделатностииомогућилоЈКПдасе
усредсреденапобољшањеефикасностиглавнеделатности.Поред
тога,уколикобисесвакауслугатретиралакаозасебнапословна
јединицатобистворилопредусловедасеустановестварнитро
шковисвакеуслуге(ценакоштања).

26) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому
налнихпредузећауРепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.19.
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Законокомуналнојделатности(2011)27)омогућавададвеили
вишелокалних самоуправа обављају комуналнепослове.Најпре
сеформираОдборзауспостављањемеђуопштинскесарадњеуко
јиулазеподвапредставникаизсвакелокалнесамоуправеичији
јеглавнизадатакдадонесестудијуоправданости(садржианали
зустања,проценуопостојањупонудеитражњезаобављањемте
делатности,потребнересурсеиочекиванерезултате).Уколикосе
студијапокажеоправданомондасепотписујеуговорозаједничком
обављањукомуналнеделатностикоји сууобавезидаусвоје све
скупштинеопштине(градова)којесугапотписалеитоурокуод
3месеца.ЗаконјеомогућиоипитањеоснивањаМеђуопштинског
саветазакомуналнеделатностикомесемогуповеритиодређена
питањаизобластиуређивањакомуналнеделатности.Овосузна
чајнипредусловизаподстицајиразвојмеђуопштинскесарадње.
Коднасјеовајпроцес,заразликуодевропскихземаљајошупо
воју.Усекторуснабдевањаводомпостојисаморегионалнисистем
снабдевањаводомРзавукомејавнодржавнопредузећеснабдева
водомвишеопштинеидвапримерасарадњеуобластиуправљања
комуналнимотпадомувидуформирањарегионалнихдепонија(у
УжицуиПироту),маданиједнаодњихјошнијепочеласарадом.
Важно је на пољу удруживања управљања комуналним отпадом
дадржаваидаљепружаподршкуиницијативамалокалнихсамоу
правазаорганизовањерегионалнихдепонијаинадоследномпри
мењивањудонешеногзаконауовојобласти.Усекторуводамогао
бисеосмислитисетфинансијскихитехничкихмеракојибипод
стаклилокалнесамоуправедаудружујуовуврсту ЈКП,каоида
сеизмениЗаконоводама(2010)28)којимбисеовластилелокалне
самоуправедамогудасеудружујуупитањимапроизводњеиди
стрибуцијеводе.

ШтосетичепословањаЈКПпредузећаиодносасаоснивачем,
тојерегулисанопутемОдлукеооснивањуЈКПиОдлукеоначину
вршењаодређенеделатности,којимасенедефинишупараметри
успешног пословања,финансијског учинка и унапређења квали
тетапружањауслуга.Годишњиизвештајопословањукојиподно
сеЈКПнесадржесуштинскеинформацијеопословањупредузећа
нитиелементестратешкогпланирања.Инвестиционопланирање
иодабируреализацијикапиталнихинвестицијанајчешћејепове
реноДирекцијамазаграђевинскоземљиштештоимазапоследи

27) Законокомуналнојделатности,Сл.гласникРС,бр.88/2011.
28) Законоводама,Сл.гласникРС,бр.30/2010.
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цудасемноговишеулажеупутеве(збогмањекомпликованости
планирањаифинансирања)уодносунаулагањеуводоводнеили
канализационесистеме.

Каопрви коракупобољшањупословањапредузећа требало
бидабудеувођењеСпоразумаоуслугамаизмеђуопштинаиЈКП.
Тиспоразумибиморалидасадржесредњорочнуфинансијскупро
јекцију прихода и расхода, пројекцију циљева и ресурса који су
потребни да би се они остварили, дефинисањемерљивих инди
каторапословања,одређивањеквалитета,континуитетаиучеста
лостиуслуга,каоистепеназадовољењауслугаодстранеграђана.
Такође, требало би спровести професионализацију руководећег
кадра(50%члановауправниходборадабудупрофесионалци,ане
члановиполитичкихпартија;максималанбројчлановауправних
одборакојиможебитиразрешеннеможебитивећиодједнетре
ћине;директоринетребадабудучлановиполитичкихстранакаа
уколикојесутребадаподнесуоставкенастраначкефункције,уз
одговарајућистепенобразовањаинајмање5годинарадногстажа
укомуналномсектору;разрешењедиректоратребадасезаснива
настепенууспешностипословањаистручности,анепартијској
припадности).

Поредтога,каоозбиљаннедостатакистичесеинепостојање
стручнихљудиуоквируодељењаопштинскеуправекојасебаве
питањимаразвојаинадзораЈКПа.Збогтогабитребалоформи
ратиовакваодељењауоквирувећихопштина,каоиуградовима,
укојимабисеспровелаобукаиусавршавањелицаодстранеми
нистарставакакобипомоглиупословањуЈКП.Важанаспектуна
пређењапословањаогледасеиутомедаЈКПтребадакрозсвоје
годишњеплановеопословањупланирајукапиталнеинвестицијеи
припремајувишегодишњеинвестиционепланове.

Ускладусакретањеминдикатораучинкаиусвојенимстан
дардима,менаџментЈКПтребадапређенасистемкојићеусреди
штеставитииспуњавањепостављенихциљеваипружањеуслуга
корисницима, ане самонапословањеуоквирупредвиђеногбу
џета.Тозначидатребанаћиначиндасеунапредепродуктивност
иефикасност,укључујућииснижавањенивоаодлучивања.Поред
тога,ЈКПтребадаразвијукапацитетеууправљањуљудскимре
сурсима, информационим технологијама и што је најважније, у
управљањуфинансијама.29) 

29) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому
налнихпредузећау РепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.31.



стр: 117-139.

- 133 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2014 год. (XXVI) XIII vol=42

Такође,морајусепронаћииефикаснијимеханизмизанепла
тише, пре свега према социјално угроженим категоријама (кроз
субвенционисанецене заовекатегорије, а садруге странеда се
обезбедесредстваизбуџетаопштинакакобисенадокнадилигу
бицизбоговаквихцена).Истотакојеважноувестисистемодржа
вањакојићебитифокусираннаспречавањепроблемаитопредви
детикрозбуџетскаулагања,анапољуинвестицијаприоритетније
требадабудуонекојесмањујутрошкове.

Законокомуналнимделатностимa,башкаониГодишњипро
грамипословањаЈКП,несадржесистемемерењаибенчмаркин
га.Мерекаоштосураднооптерећење,ефикасност,ефективности
продуктивностмогусеувестиусвакомсекторујавнихполитикаи
неодносесесамонаорганескупштинеопштине(града).Тако,на
пример,ЈКПкојесебавиодржавањемстамбенихзградаможеда
уведеовемерепричемубираднооптерећењепредстављалоброј
поправкикојисеостваритокомданаилимесеца,аефикасностби
представљалаодносизмеђубројаобављенихпоправкииресурса
којисупотребнизањиховуреализацију(бројрадника,теретнаи
путничкавозила,фасаднескеле,мешалицезабетон,фасаднеди
залице, машине за прочишћавање канализације под притиском,
опремазараднависини,столарске,браварскеилимарскемаши
неиалати,рачунарскаопрема,материјал).Ефикасностсеодноси
на степендо кога је некипосаоилипоправка обављенаи коли
ко је времена било потребно за неку поправку или интервенци
ју.Продуктивностбипредстављаламеруизраженуупроцентима
реализованогпослауодносунапланиранипосаоуодређенојма
тематичкојјединици,најчешћеуметрима,штозависиодприроде
поправкеилиинвестиције.Услучајуодржавањаулицарадноопте
рећењебипредстављалобројпоправљенихилиизграђенихулица,
ефикасносттрошакпопоправљеномметруулице,ефективностби
значила%поправљенихулица којефункционишупосле6месе
ци(поправљенипутјеонајкојинеморадасепоправљанаредних
6месеци), апродуктивност сеодносинапроценатпоправљеног
путауодносупланирано,израженоуметрима.Путемовихмера
могуће једоћиидоодређенихстандардаупогледуостваривања
пословнихрезултатаиквалитетаиспуњеностиуслугапремагра
ђанимаускладусамеђународнимискуствима.Управобиовемере,
акаснијеидобијенестандардеодистихтребалоуградитиуСпора
зумеуодлукамаизмеђуопштина(градова)иЈКП.
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Упоређивањесанајуспешнијима(“benchmarking”)уодређеној
делатноститребакориститикаоинструментуреформамаЈКПјер
се на тај начин добијају информације и сазнања о предузећима.
Прикупљенеинформацијебићекориснезадобијањеодговорана
питања,као,например:којеЈКПиманајвишемогућностидапо
бољшаефикасностураду;којетарифећеомогућитиповраћајтро
шкова,иликакопобољшањеефикасностипретворитиусмањење
запосленихуЈКПуодређенимрегионима.30)Кадазапослени,апре
свегаменаџментпредузећастекнуискустваисазнањаупогледу
мерењаикадасекрозразличитерезултатемерењаутврдеодгова
рајућистандарди,ондаћедалеколакшебитимогућедасеуста
новеииндикаторипобољшањапословањапредузећакојасебаве
комуналнимделатностима.Каокрајњициљјестеупоређивањеса
најуспешнијимпредузећимакрозвишисистеммерења(бенчмар
кинг)јерћенатајначинмањеуспешнапредузећалакшемоћида
установегрешкеипобољшајусвојапословањаиуслуге.

Дирекција,дакле,премазакону,утврђујеметодологијуутвр
ђивања цена комуналних услуга. Елементи за образовање цена
комуналнихпроизводаиуслугасу:1)пословнирасходиисказани
у пословним књигама ифинансијским извештајима, који семо
гупризнатиуценукомуналнеуслугеускладусаметодологијом,
стандардимаинормативимакојеутврђујеДирекција;2)деорасхо
дазаизградњуиреконструкцијуобјекатакомуналнеинфраструк
туреинабавкуопреме,премаусвојениминвестиционимпрогра
мимаиплановимаопштине,којисефинансирајуизценекомунал
нихуслуга;3)добитвршиоцакомуналнеделатностикојанеможе
битивишаоднивоакојиутврђујеДирекција.31) 

Утврђивањеценакомуналнихуслугазаснивасенапринципи
мадаизносценетребадапокријетрошковепословања,дапостоји
усаглашеностценакомуналнихуслугасаутврђенимстандардима
приступачности,дасепримењујеначело„потрошачплаћа“идане
постојеразликеуценамаизмеђуразличитихкатегоријапотроша
ча.Ипак,закономјеуведенокаомогућностда јединицелокалне
самоуправемогудаутврдекатегоријепотрошачакојисуустањуда
плаћајусубвенционирануценукомуналнеуслуге,каоиизноссуб
венцијазасвакукатегорију.Уколикосетаконештодогодиондаје
локалнасамоуправадужнаданадокнадидеосубвенцијевршиоцу

30) Исто,стр.32.
31) Законокомуналнимделатностима,Сл.гласникРС,бр.88/2011,члан40.
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обављањакомуналнеделатности,аУговоромоповеравањуизме
ђулокалнесамоуправеивршиоцакомуналнеделатностизаконом
јеомогућенодасеискључинадокнађивањесубвенција.Оваквим
законскимрешењемиспуњенисунекипринципиикритеријумиу
складусаискуствимаразвијенихевропскихземаља.

Међутим,ценакомуналнихуслуганиједовољнадаобезбеди
квалитетнијеуслугенависокомнивоу,каоидаистовременоомо
гућиинвестирањеуодржавањеипроширењепостојећихкапаци
тета комуналне инфраструктуре.Да би допунили своје приходе,
ЈКПсечестоодлучујудаактивностиусмереинаспореднеделат
ностисакојимасебаве.

За утврђивање тарифа ЈКП уСрбији су тренутно одговорне
локалневласти.Бојећиседаћеповећањетарифадовестидосамо
јошвећегбројазапосленихуЈКП,Владаједонеламерезаограни
чењетарифаувисинистопеинфлације.НаосновуЗаконаојавним
предузећимаиобављањуделатностиодопштегинтересаиУредбе
опоступкупривременеобуставепреносатрансфернихсредстава
избуџетаРСјединицилокалнесамоуправе,државајепредвидела
могућностпривременеобуставетрансфераопштинамакоједозво
леповећањеценакомуналнихуслугаизнаднивоаинфлацијепред
виђенеМеморандумомобуџету,небилиспровеласвојумакроеко
номскуполитику.32)Закономјепредвиђенодалокалнесамоуправе
немајутоликуслободуутврђивањаценазбогпостојањастандар
дизованеметодологије којупрописујеДирекција.Садруге стра
не,ценекомуналнихуслуга генералноимајусоцијалникарактер
ислужезакуповину„социјалногмира“,ауправотенискеценеи
утичунаЈКПдаимајупредзнаквечитихгубиташа.

Закономокомуналнимделатностимаомогућенојеповеравање
пословакомуналнеделатностиодстранејединицалокалнесамо
управекојиимајузациљизградњу,реконструкцијуилиодржава
њеобјекатакомуналнеинфраструктуренапериодод5година,а
уколиковршилацкомуналнеделатности(привреднодруштвоили
предузетник,например)преузиманасебеобавезудаулажесред
ства у изградњу комуналне инфраструктуре и набавку основних
средставазаобављањекомуналнеделатности,ондасетајуговор
можепродужитиинадужипериод,алиненавишеод25година.
Овим законскимрешењемомогућен јеулазакприватног сектора

32) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому
налнихпредузећауРепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.37.
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упружањууслугаЈКП,азатојепремазаконупотребноиспуни
ти одређене услове, као што су студија оправданости (детаљна
анализа затеченогстања,анализапонудеипотражњезаобавља
њемтеделатности,SWOTанализапредности,недостаци,ризици,
предусловиипрегледочекиванихрезултата),затимјавнарасправа
о свим понуђеним студијама оправданости од најмање тридесет
дана и јавна доступност свих докумената грађанима, доношење
одлукеорасписивањуконкурса,доношењеодлукеоповеравању
пословакомуналнеделатностиодстранескупштинејединицело
калне самоуправенајбољемпонуђачуи закључивањеуговора са
њим.Дакле,закономсустворенипредусловидасеизвршидемо
нополизацијауслуга,штозначиданеморасамодаодређеноЈКП
обављакомуналнепослове,већтоможедаурадииприватнисек
тор,бездирањаупитањевласничкеструктуре.

Оночегасеновизаконниједотакаојестепитањеприватиза
цијеЈКП,ачакјеузаконуистакнутодапредметдавањаузакуп
илиотуђењанемогудабудумрежеиобјектикојислужезапре
чишћавање и дистрибуцију воде, одвођење и пречишћавање ат
мосферскихиотпаднихвода,снабдевањепаромитопломводом,
заобезбеђивање јавнерасвете.Процесприватизацијеовихврста
предузећа био је најкомпликованији процес и у другим бившим
социјалистичкимземљамазатоштојеитамоосталанавикадасе
социјална политика води преко ЈКП. Генерално гледано, лако је
изводљиваприватизацијаодређенихкомуналнихделатности(пре
воз,чишћењеипрањеулица,одношењесмећа,ђубриво,зеленило,
гробља),акодводоводаиканализацијепостојепреноснемрежеи
збогтогабибилодоброизвршитиподелутихделатностинапро
изводњу,преносидистрибуцију.Производњаидистрибуција се
релативнолакоприватизују,акодпреноснихмрежамогућасутри
решења:1)задржавањеудржавномвласништву(нијенајбољееко
номскорешење);2)концесије(политичкијебезболнијајерпосле
истекауговорапреноснемрежепостајујавновласништво,акон
цесионарулажевеликаекономскасредстванапочеткуконцесије
дабикаснијемањеулагаоисвевишекумулираодобит,штојење
говекономскиинтерес);3)приватизацијабезограничењавремена
(економскинајбољерешењејерјевласникууинтересудафирма
имаштовећувредносттокомчитавогпериодаукомејеонвласник
затоштоћеуслучајупродаједобитивишеновцаизбогтогасеула
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гањараспоређујутокомчитавогпериодавласништва,анесамона
почетку,каокодконцесија).

Једанодважнихинтересаприватногсекторајестепитањеи
дерегулацијеценајерјеосновниинтерессвакогприватногпреду
зетникададођедодобитиштојевеомаотежаноуусловимакада
суцененискеиимају„социјалникарактер“.Одвеликеважности
заспровођењепроцесаприватизацијејестедасесвеодвијапутем
тендерајерјетендертајкојидржиквалитетиценууслугајерпод
притиском тендераценеидунадоле, а квалитет услугана горе.
Акотендеранема,ондаћеприватнипредузетникиматифирмуса
монополскимправомдаодређујеценекаквеонгодхоће,аузпри
суствоконкуренцијекојасеманифестујекрозорганизовањетен
дера приватнипредузетник тонећемоћи да спроведе.Опасност
постоји у погледу да приватно предузеће (уколико само послује
натржишту)подигнеценекомуналнихуслуга,аондабитребало
омогућитипотпунуслободууласказасвакуфирмунатржиште.Да
бисеспречилеодређенемалверзацијенеопходнојеосноватиједно
регулаторнотелонанивоуземљекојебиомогућило једнакумо
гућностприступасвимфирмама,укључујућииценовнуполитику
иинтереспотрошача.

ЛИТЕРАТУРА
• Аџић, Софија, „Комерцијализација, приватизација и политика мо

дернизације предузећа  у комуналној делатности“, у: Власничка
трансформацијапредузећаибанака:Југословенскаимеђународна
искустваиперспективе,Научнодруштвоекономиста Југославије,
Београд,2000.

• Baltzar,Ellen,Kapoen,Christelle,Kis,Andras,Шевић,Душан,Varbo
va,Venelina,Zhechkov,Ruslan,„Програмприоритетнихинвестиција
уобластиживотнесрединеујугоисточнојЕвропи“,Стратегијеза
реформу(ПриручникзакомуналнапредузећаусекторуводауЈуго
источнојЕвропи),Регионалницентарзаживотнусредину,Сентан
дреја,Мађарска,2009.

• Ђорђевић,Снежана,Властиуакцијисветјавнихуслуга,Факултет
политичкихнаука,Београд,2008.

• Јелинић,Срећко,Јелинић,Звонимир,„Комуналнеуслуге“,у:ХХIвек
векуслугаиуслужног права,уредникМиодрагМићовић,Правни
факултетУниверзитетауКрагујевцу(Институтзаправнеидруштве
ненауке),Крагујевац,2011.

• Јосимовић,Бошко,Илић,Марина,Регионалниплануправљањако
муналнимотпадомза11општинаКолубарскогрегиона,Институтза
архитектуруиурбанизамСрбије,Београд,2006.



- 138 -

КОМУНАЛНЕУСЛУГЕУЕВРОПСКИМЗЕМЉАМА...МилијаЦвијовић

• Посебна група за израду предлога Стратегије за реструктурирање
иприватизацијујавнихпредузећа(EBRD,EUMISP,KFW,USAID
MEGA,Светскабанка/LGID),Стратегијареструктурирањајавних
комуналнихпредузећауСрбији,СКГО,Београд,2009.

• Прокопијевић, Мирослав, «Перспектива трансформације градских
комуналнихсистемауСрбији  тренутностање,могућепромене»,
у:Усусретновомстатусуградовареалностипотребе,уредници:
Дејан Миленковић, Душан Дамјановић, ПАЛГО Центар, Београд,
2007.

• Павловић, Ђорђе,ПетровићЖитко,Надежда,  Јавна и комунална
предузећа уСрбији,Институт за економику ифинансије, Београд,
2008.

• Републички завод за статистику, Анкета о потрошњи дома
ћинстава 2013, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/docu
ments/00/01/35/17/LP11_077_2013_srb.pdf

• Сталнаконференцијаградоваиопштина(Раднагрупазатрансфор
мацију јавнихкомуналнихпредузећа), „Трансформација јавнихко
муналнихпредузећауРепублициСрбијикаефикаснијемпословању 
ЈКПиразвојукомуналнеинфраструктуре“,СКГО,2007.

• Стална конференција градова и општина,Стратегија реструкту
рирањајавнихкомуналнихпредузећауРепублициСрбији(предлог), 
СКГО,2011.

• Законокомуналнимделатностима,Сл.гласникРС,бр.88/2011
• Законоводама,Сл.гласникРС,бр.30/2010
• Законојавнимпредузећимаиобављањуделатностиодопштегинте

реса,Сл.гласникРС,бр.108/2005

MilijaCvijovic

UTILITIESINEUROPEANCOUNTRIES
ANDSERBIA(THEREFORMPROCESS)

Resume
Publicutilitiesincludeawiderangeofperformingava
rietyofutilityoperations,whichrepresentoneofthepri
mary activities of local governments, as well as higher
levelsofthegovernment.Changingtheviewthatthero
leof thesegmentsof thepublicadministration is just to
implementadecisionsand“letterofthelaw”totheview
thattheroleofinstitutionsinthesystemofpublicadmini
strationistoprovideservicesthroughasystemofpublic
services,meantthedirectapplicationoftheoreticalprin
ciplesandknowledgeofthenewpublicmanagement,and
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bestpracticesproventobeeffectiveintheprivatesector.
Followingtheseprinciples,thedevelopedcountriesofthe
worldimplementedsignificantreformsintheareaof  uti
lities,particularlypayingattentiontothelegalformand
ownershipstructureofthePUC,increaselevelsofeffici
encyandproductivity,reducingcostsinthebudget,redu
cingstate interventioninmunicipalaffairs,encouraging
competition.Inthecaseoftheformersocialistcountries,
theinsufficientdevelopmentofthelegal,politicalandeco
nomicsystemresemblingthedevelopedcountries,models
takenoverdidn`tmeetpracticalapplicationqualityeno
ughbecausetheyshowednumerousdeficienciesregarding
thetransformationofthePUC,thelackofappropriatele
gislation,increasedlevelsofcorruption,theformationof
privatemonopolies,theimpactonthepricelevel,lackof
interest in thebenefitsof thewidercommunity, irregula
rities in thebiddingandprocurement.When itcomes to
Serbia,themaindisadvantagesaremanifestedinthelack
ofquality legislation that shouldclearlydefine theutili
tiessystemandincludesallitsparts,aswellasthelack
ofastrategicdocumentatthecentrallevel,whichwould
clearlydefinedirectionsof futurereforms.Using theex
perienceoftheEUmemberstatesthroughlegislationthat
includeslaws,strategiesandplansadoptionandtheiref
fectiveapplicationitispossibletoreducetheinfluenceof
thedominantpoliticalpartyintherecruitmentofmanage
ment,improveannualfinancialresults,increasefinancial
resources for capital investment, to develop a systemof
financialmanagement, to reduce the social characterof
municipalservicespricesandincreaseefficiencyinservi
cedelivery.
Keywords:publicutilities,publicutilitycompanies, tran
sformation, modernization, measurement and standard
system.
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