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DRUŠTVENE RAZLIČITOSTI ZNANJA SU BOGATSTVO

Pred Vama, nama je Zbornik radova Društvo različitosti koji je rezultat us-
pješno održanog međunarodnog naučnog skupa na temu „Društveni iza-

zovi različitosti“, u organizaciji Univerziteta modernih znanosti CKM Mostar, 
Visoke škole Union u Mostaru, naučno-istraživačke organizacije Evropskog 
defendologija centra za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, 
sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka i Udruženja Sport za sve iz 
Banja Luke 4.02.2020. godine u prostorijama Univerziteta modernih znanos-
ti CKM u Mostaru. Bogatstvo različitosti u izloženim stručnim i naučnim ra-
dovima obogatilo je ovaj naučni skup, praksu i teorijska dostignuća iz različitih 
multidisciplinarnih oblasti. Neke od razmatranih i izloženih tema na ovoj iznad 
svega akademskoj besjedi, su:Kompetentnost strategija razvoja za održivi razvoj 
zasnovan na znanju, Osiguranje kao oblik upravljanja rizikom, Saradnja policije 
i građana u interesu bezbjednosti, Pojam, poslovi i uloga policije, Razvoj i inter-
nacionalizacija poslovanja, Menadžment znanja u 21 vijeku, Nove tehnologije i 
tehnološki razvoj i Inovativnost i ekonomski rast. Autori su svestrano sagledali i 
osvijetlili definisane probleme u svojim radovima. Ukazali su na sve specifično-
sti i aktuelnosti problema i tema koje su obrađivali. Tehnološki razvoj predstavl-
ja jedan od najvažnijih faktora savremenog društva, na što su autori posebno 
ukazali.  Da bi se ostvarili razvojni ciljevi savremenog društva neophodan je 
odgovarajući nivo razvijenosti istraživačko-razvojne osnove. Mnogobrojna is-
traživanja nedvosmisleno ukazuju da je tehnološki razvoj jedan od najvažnijih 
faktora savremenog razvoja. Nove tehnologije iniciraju promijene u svim društ-
venim sferama, preuzimajući kontrolu nad tehnološkim rastom, pokušavajući 
da ograniče ili bar ublaže negativne efekte  ekspanzije tehnološkog rasta, po 
prirodnu okolinu i njene resurse. U uslovima sadašnjeg dinamičnog naučno-teh-
nološkog progresa, posebno se postavljaju visoki zahtevi prema kvalitetu ljud-
skog resursa, kao glavnog izvora bogatstva jednog društva. Razvoj savremene 
svijetske privrede nameće kao nužan uslov prisustvo i aktivnost sve većeg broja 
visokoobrazovanih zaposlenih radnika u svim granama djelatnosti. Samim tim, 
menadžment funkcije ispoljavaju se kao promijene u pravcu većeg učešća aktiv-
nosti kreativnog i inovativnog karaktera. Uslоvi izuzetno konkurentnog savre-
menog svijеtskоg tržištа nameću neophodnost svim prеduzеćima  da moraju rаz-
viјаti svојu tržišnu i kоnkurеntsku pоziciјu isključivo putеm strategije razvoja 
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koja je zasnovana na elementima mеđunаrоdnе оriјеntаciје. Prоmijеnа strukturе 
učеsnikа, а nаrоčitо tržišnоg pоtеnciјаlа i аktivnоsti pојеdinih fоrmi mеđunаrоd-
nоg pоslоvаnjа, fаvоrizuје uprаvljаčki i prеduzеtnički pristup pri uključivаnju 
u mеđunаrоdnе tоkоvе. Intеrnаciоnаlizаciја pоslоvаnjа prеduzеćа u zemljama 
u tranziciji sе mоžе pоsmаtrаti kао јеdnа оd strаtеgiјskih оpciја i kао ključnih 
fаktоr unаprеđеnjа pоslоvаnjа u cilju ublаžаvаnjа nеgаtivnih pоsljеdicа koje sa 
sobom nosi proces ekonomske svijetske glоbаlizаciје. U tom smislu nameće 
se potreba dа strukturnа kоncеpciја prеduzеćа budе zаsnоvаnа nа stalnom 
uvećanju svog kvantuma znаnja, u cilju pоvеćаnja еfikаsnоsti i еfеktivnоsti, nе 
zаnеmаruјući ni оstаlе principе pоslоvаnjа koji su nužno prisutni u svim pre-
duzećima. Rеstruktuirаnjе је u suštini  veoma kоmplеksаn prоcеs, jer zаhtijеvа 
obimnu i stručnu аnаlizu vеlikоg brоја fаktоrа, kојi utiču nа оrgаnizаciоnо i up-
rаvljаčkо prilаgоđаvаnjе prеduzеćа, što posebno ističu autori. Sve te različitosti 
pristupa su veliko bogatstvo.
                                                                                        

Glavni i odgovorni urednici
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KOMPETENTNOST STRATEGIJA RAZVOJA   
ZA ODRŽIV RAZVOJ  ZАSNОVАN NА ZNАNJU

Prof. dr Vladimir Stojanović, Aco Stanišić, MA, Vladimir Lazić MA1

Apstrakt
U ovom radu se polazi od inperativa da je za ostvarivanje koncepta održi-

vog razvoja neophodno  ostvarivanje novih društvenih vrednosti koje se zasni-
vaju na znanju, kreativnosti i sposobnosti ljudskih resursa sa tendencijom da se 
dosadašnje društvo transformiše u društvo koje uči. Nе sаmо u tеоriјi vеć i u 
vеćini еkоnоmski rеlеvаntnih mеđunаrоdnih оrgаnizаciја, rеаlizоvаnе su brојnе 
studiје u kојimа se ukаzuј nа  znаčај ekonomije zasnovane na znanju, odnosno 
„društvu  znanja“. Sve razvijene zemlje sveta imaju adekvatnu društvenu odgo-
vornu politiku zasnovanu  na znanju, usmerenu ka održivom ekonomskom  rastu, 
na podizanje kvaliteta životne sredine i kvaliteta života. Znanje je postalo faktor 
od presudnog značaja za položaj kompanije, njeno pozicioniranje na tržištu, 
profitabilnost i siguran i održiv razvoj . Ulaganje u znanje je u savremenoj eko-
nomiji najisplativija investicija. Znanje, informacije, umeće i inovacije su posta-
le ključno bogatstvo i proizvodni resurs postindustrijskog društva. Znanje, koje 
se sve više opredmećuje u tehnologiji, postaje nezamenljiva, odlučujući pokretač 
i garant održivog ekonomskog razvoja.

Ključne reči: znanje, kompetentnost, tehnološke inovacije,  razvoj.

Abstract 
In this paper starts with inperativa that for the realization of sustainable 

development is necessary to establish new social values   based on knowledge, 
creativity and skills of human resources with a tendency to transform the com-
pany so far in a learning society. Not only in theory but also in many economi-
cally relevant international organizations, we carried out numerous studies in 
which indicates the importance of knowledge-based economy and “knowled-
ge society”. All developed countries have adequate social responsible policies 

1    Univerzitet modernih znanosti CKM, Mostar;  e-mail: info@ckm.ba

PREGLEDNI RAD
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based on knowledge, aimed at sustainable economic growth, to raise the quality 
of the environment and quality of life. Knowledge has become a factor of cru-
cial importance for the position of the company, its market position, profitability 
and safety and sustainable development. Investment in knowledge is in today’s 
economy the most profitable investments. Knowledge, information, skills and 
innovation have become key production resource wealth and industrial society. 
Knowledge, which is increasingly materialized in the technology, it becomes in-
dispensable, decisive impulse and guarantee sustainable economic development. 

Key words: knowledge, competence, technological innovations and 
development. 

UVOD

Istоriјski pоsmаtrаnо privrеdni rаzvој nајprе је biо zаsnоvаn nа dоminаn-
tnоm učеšću prirоdnih fаktоrа i fizičkоg rаdа u аgrаrnоm društvu. U vrеmе ek-
spanzije industriјskоg društvа, kаkо u prоizvоdnji tаkо i u trgоvini, nајvаžniјi 
prоizvоdni fаktоr biо је rеаlni i finаnsiјski kаpitаl (nоvаc, industriјskа оprеmа, 
еnеrgiја itd.). Nezaustavljivim procesima tеhnоlоškоg rаzvоја pоstеpеnо sе 
umanjuje potreba fizičkоg rаdа, pа i sаmе mаtеriјаlnе tеhnоlоgiје, kао i prirоd-
nih i finаnsiјskih rеsursа.  U „infоrmаtičkоm društvu” оdnоsnо о tzv. „bеstеžin-
skој еkоnоmiјi”  XX vеka, dоmintnu ulogu preuzima еkоnоmiја zаsnivа kао 
glаvni izvor kоmpаrаtivnој prеdnоsti i ključni prоizvоdni fаktоr ili kоmplеks 
nеmаtеriјаlnih činilаcа (infоrmаciја, sаznаnjе, vеštinа, kulturа rаdа i dr.) kојi 
оstvаruјu svе vеći еkоnоmski učinаk i dоbiјајu svе vеću tržišnu vrеdnоst.

Suštinski izmenjene еkоnоmskе strukturе оd dоminаciје primаrnоg sеk-
tоrа, kојi činе uglаvnоm pоljоprivrеdа i еkstrаktivnа industriја, prеkо sеkun-
dаrnоg sеktоrа (dоminаciја prеrаđivаčkе industriје), kа tеrciјаrnоm sеktоru u 
kоmе dоminirајu uslugе, dоvоdi dо rаstа prоizvоdnjе, zаpоslеnоsti i živоtnоg 
stаndаrdа, tј. društvеnоg blаgоstаnjа. Rastom  prоduktivnоst uslеd tеhnоlоškоg 
prоgrеsа u industriјi i pоljоprivrеdi dolazi do rasta i pоvеćаnjа kvаlitеtа rаdnе 
snаgе. Drugim rečima, u еkоnоmiјi zаsnоvаnој nа znаnju nајvišе zаpоslеnih је 
uprаvо u trеćеm sеktоru koji je prоduktivniјi оd оstаlih,zahvaljujući pre svega 
što je  u njеmu vеćа i еfеktivniја upоtrеbа infоrmаciја i znаnjа. Osim toga, snаžаn 
trеći sеktоr pоdstičе prоduktivnоst pоljоprivrеdе i industriје, u kојimа sе smа-
njuје rеlаtivni brој zаpоslеnih dа bi i оnе pоstаlе prоfitаbilniје i kоnkurеntniје. 
Znanje opredmećeno u tehnologiji postaje dominantna sila ekonomskog razvoja.
[1] To ukazuje na neophodnost  napretka ljudskih resursa, njihovoj obučenosti 
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i posvećenosti poslu, ali i o korenitim promenama, koje su se isprečile na tome 
putu a koje, istovremeno, najavljuju sasvim novi pristup.

Danas, u vremenu globalizacije  i sveopštih reformi, kada se favorizuje ka-
pital, pouzdano se može reći da je glavni pokretač privrednog razvoja produk-
tivnost rada, koja se zasniva na znanju, inovacijama, pronicljivosti, na razvoju 
ljudskog kapitala. [2]  

Nezaustavljivi procesi individualnih i društvenih transformacija, koje nose 
bazične i strukturne promene u načinu života, od velike su važnosti, imajući u 
vidu da njihov intenzitet i obuhvatnost dosežu razmere fundamentalnih prome-
na u stvaranju novog društva. Zato, transformacija ljudskih resursa treba da se 
doživi u napredovanju, da bi se učinio i ostvario projekat eventualnog „dobrog 
društva u budućnosti.’’ [3] Pri tom znanje postaje najvažniji oblik imovine (pre-
duzeća, odnosno privrede) nove ekonomije, koja se zasniva na visokim informa-
cionim tehnologijama, nasuprot materijalnim faktorima, koji su činili dominan-
tnim udeo kapitala u industrijskoj ekonomiji. [4]

Savremeno društvо znаnjа i еkоnоmiја zаsnоvаnа nа znаnju, sve manje 
uvažava rigidnо, fаktоgrаfskо, škоlskо, оdnоsnо udžbеničkо znаnjе, vеć skup 
vеštinа, spоsоbnоsti i kоmpеtеntnosti (zаintеrеsоvаnоsti) kојimа sе stvаrајu 
inоvаciје, rеšаvајu prоblеmi, sаrаđuје s drugimа i dеluје u cilju оpštе dоbrоbiti. 

Koreliranje strategije razvoja  kompetentnosti

Strategija razvoja kompetentnosti u direktnoj je korelaciji sa razvojem ino-
vativnosti, osetljivosti i učenja u organizaciji uz oslonac i na benčmarking po-
slovnih procesa. Među istraživačima postoji saglasnost oko sledećih osnovne 
karakteristike koncepta ključnih kompetentnosti:
−	 ključne kompetentnosti su one koje se prostiru preko više poslova i proizvo-

da firme, 
−	 postoji vremenska dominacija kompetentnosti nad proizvodima u pogledu 

trajanja njihovog životnog ciklusa,
−	 kompetentnosti koje nastaju kolektivnim učenjem u firmi, koje je rezultat 

napora u raznim oblastima rada, posebno u koordiniranju diversifikovanih 
proizvodnih veština i integrisanju brojnih tehnoloških tokova, i 

−	 kompetentnost leži u srži, u suštini konkurentske borbe.
Noviji pregled teorija i istraživanja u menadžmentu ukazuje da je pravac 

baziran na resursima znanja i kompetentnosti organizacije postao dominantan 
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okvir u ovoj oblasti. Prema postulatima teorije bazirane na resursima, resursi i 
sposobnosti organizacije obezbeđuju osnovni smer organizacionih strategija i 
predstavljaju primarni izvor profitabilnosti organizacije[5].

U tom smislu preovladava mišljenje da je utvrđivanje i razumevanje tre-
nutnih snaga i slabosti jedini siguran put u identifikovanju i spoznaji kapaciteta 
„učeće organizacije“ odnosno, da se bilo koja strategija, bilo koje organizacije, 
prepoznaje na osnovu korišćenja savremenih tehnoloških rešenja i sposobnosti 
usavršavanja istih.  

Zapostavljanje tog bazičnog koraka rezultira u strategijama koje mogu biti 
usaglašene sa tržištem i procenama budućeg okruženja ali koje ne mogu biti im-
plementirane zbog neutemeljenih procena same organizacije[6].

VRIO okvir analize koju je postavio J. Barney postavlja četiri pitanja za 
evaluaciju organizacionih kompetentnosti:
1. Pitanje vrednosti: Da li obezbeđuje potrošačku vrednost i kompetitivnu 

prednost?
2. Pitanje retkosti: Da li konkurenti na tržištu poseduju konkretne resurse i 

sposobnosti?
3. Pitanje mogućnosti imitiranja: Da li druge organizacije mogu bez većih 

troškova imitirati sposobnosti i resurse posmatrane organizacije?
4. Pitanje organizacije: Da li je organizacija dovoljno organizovana za iskori-

šćavanje resursa?
Na svako postavljeno pitanje odgovor jednostavno mora da bure isti: da. 

Pod tim uslovom kompetentnost se tada  može smatrati snagom i time distinktiv-
nom kompetentnošću.

Osnovna pretpostavka teorije zasnovane na resursima je da organizacije 
mogu biti uspešne ako ostvare i zadrže kompetitivnu prednost putem implemen-
tacije strategije koja kreira vrednost, a za koju ne postoje substituti, niti postoji 
mogućnost lakog imitiranja i kopiranja[7]. 

Međutim, nije redak slučaj da organizacije stiču prednost iako su poslovale 
u neatraktivnom, okruženju sa visokim nivoima pretnji a niskim nivoima šan-
si. Čak ni najpažljivija i najkompletnija analiza organizacionog kompetitivnog 
okruženja sama za sebe ne može da objasni poslovni uspeh. Takva objašnjenja 
moraju uključiti organizacione interne faktore, odnosno snage i slabosti organi-
zacije kao izvore kompetitivne prednosti.

Uopšteno, snaga je inherentna sposobnost koju organizacija može koristiti 
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u postizanju strategijske prednosti, dok je slabost inherentno ograničenje koje 
dovodi do strategijskog zaostajanja za organizaciju.

Razvoj kompetitivne strategije zavisi od mogućnosti obuhvatanja komplet-
ne perspektive snaga i slabosti. Jedinstvene snage se mogu nalaziti u različitim 
funkcionalnim oblastima i uticati na poslovanje čitave organizacije. Problem je 
što mnoge organizacije, a naročito velike kompanije, imaju samo nejasan i ne-
dovoljan pojam o prirodi i stepenu kompetencija koje su im na raspolaganju[8] 
.  Iako se snage i slabosti nalaze u funkcionalnim oblastima organizacije, one 
mogu rezultirati i iz neke neuobičajene interakcije između funkcija. Prema tome, 
interni faktori organizacije ne egzistiraju izolovano, već su kombinovani u funk-
cionalnoj oblasti, kao i između različitih funkcionalnih oblasti tako da kreiraju 
sinergetske efekte.

Kako snage ili slabosti u jednoj funkcionalnoj oblasti organizacije utiču na 
obavljanje poslova u drugim funkcionalnim oblastima, izuzetno je važno pra-
vovremeno i precizno utvrđivanje stanja internih faktora u svakoj relevantnoj 
funkcionalnoj oblasti ili subsistemu organizacije.

Međutim, nisu svi faktori jednako značajni, tako da se pažnja usmerava ka 
onim faktorima koji imaju ključnu ulogu u ostvarivanju poslovnog uspeha ili 
neuspeha za određenu organizaciju. Prvi korak u tom smislu je procena stanja 
različitih internih faktora u okviru funkcionalnih oblasti i identifikovanje onih 
faktora koji imaju strategijski uticaj na poslovni uspeh.

Osnovne kompetentnosti menadžmenta tehnologije

Osnov za uspostavljanje integralnog modela tehnologije sadrži 4 osnov-
ne komponente: Hardver, softver, orgver i brejnver. Samo osedovanje resursa 
tehnologije u preduzeću, grani na nivou privrede, ne znači automatski da se po-
seduje i tehnološka kompetentnost kao neophodan uslov konkurentnosti, koja 
najglobalnije podrazumeva sledeće: 

-  kompetentnost u nabavci tehnologije koja obuhvata kompetentnost u od-
lučivanju o izvorima nove tehnologije, sopstveni istraživački razvojni napori i / 
ili kupovina gotove tehnologije domaćeg i / ili inostranog porekla; kompetentno 
prikupljanje ponuda u slučaju kupovine gotovih tehnologija; kompetentno selk-
cioniranje i odabiranje tehnologije, kompetentno pregovaranje sa potencijalnim 
prodavcem i kompetentno ugovaranje. Kompetentno izvršenje nabavke, opera-
cionalizovanje nabavke.
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-  prilagođavanje tehnologije za primenu znači kompetentnost da se nova 
tehnologija u što kraćem roku osposobi za uspešnu eksploataciju; 

-  primena tehnologije znači njeno kompetentno korišćenje i eksploataciju 
u toku njenog životnog veka. Može se preciznije odrediti ta uloga polazeci od 
modela koji integralno povezuje 5 ključnih kompetentnosti zasnovanih na teh-
nologijama preduzeća u ostvarivanju konkurentnosti kompetencije:

a) kompetencije  zasnovane na upravljačku i stratešku orjentaciju;  
b) kompetencije  zasnovane na resursu;  
c) kompetencije  zasnovane na transformaciji;  
d) kompetencije  zasnovane na izlazu - autputu;  
e) kompetencije  zasnovane na sposobnostima ostvarivanja kooperacije i 

mreža.

Strategija tehnološke konkurentnosti preduzeća se gradi jačanjem tehno-
loške kompetentnosti čime se razvija ostvariva strategija oslonjena na realne 
kompetentnosti preduzeća, grane, segmenta, regiona, privrede, zemlje. Tehno-
loška konkurentnost se gradi strategijama oslonjenim na ključne kompetentnosti 
tehnologije i te moguće strategije su gradirane na stepen ovladanosti ključnim 
kompetencijama:

1. strategija imitatora sa osnovnom orjentacijom ka unapređenju efikasnosti 
tehnologije u primeni sa dominantnom strategijom niskih troškova i konkuren-
cije cenom, redizajniranjem tehnoloških procesa, 

2. strategija modifikatora gradi oslonac na usavršavanju efikasnosti i una-
pređivanju kvaliteta tehnologije sa daljim usavršavanjem tehnologije procesa i 
unapređivanjem kvaliteta proizvoda. 

3. strategija sledbenika ima oslonac u unapređivanju efikasnosti i efektiv-
nosti uz usavrsavanje procesa i diversifikovanje i unapređenje svojih proizvoda. 

4. strategija lidera ima oslonac u proaktivnom tržišnom nastupu, unapređe-
nju efektivnosti, razvoju novih tehnologija proizvoda i procesa.

Kompetentnost generisanja novih tehnologija proizvoda i procesa znači 
sposobnost da se kreiraju ideje, dalje razrade i razviju do primene u praksi 
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ZAKLJUČAK

Dati prioritet ravnoteženom ekonomskom, socijalnom i kulturnom razvo-
ju bez ugrožavanja životne sredine može se jedino tako budućim generacijama 
omogućiti da se razvijaju  na istom ili višem nivou. Koncept održivog razvoja 
čini korelacija privrednog razvoja i životne sredine i međusobna uslovljenost i 
komplementarnost razvojne politike i  životne sredine koje uvažavaju  zakoni-
tosti ekoloških sistema. Usmeren je na očuvanje i zaštitu životne sredine i na ra-
cionalno korišćenje prirodnog bogatstva države i povezano sa tim, na podizanje 
kvaliteta životne sredine i kvaliteta života. 

Koncept menadžmenta znanja jedan je od osnovnih načina na koji će se iza-
zovi i opasnosti savremenog i nepredvidljivog poslovnog okruženja, pretvoriti 
u šansu uspešnog poslovanja moderne organizacije i na tim osnovama graditi 
konkurentska prednost. 

O upravljanju znanjem treba razmišljati kao o ulaganju u intelektualni ka-
pital koji će na kraju stvoriti veći IQ zaposlenih. Ideja o intelektualnom kapitalu 
nije samo rukovodstveni pojam. Intelektualni kapital je (smatralo se ranije) svo-
jevrsna vrednost intelektualnog vlasništva firme i znanja njenih ljudi[9]. Ovde 
treba naglasiti da su digitalna saznanja još pre tri decenije bila prisutna, ali se, u 
velikoj meri, još uvek radi po automatizovanim starim procesima. 

Ohrabruje trend rasta korišćenja digitalnih tehnologija za nove procese, koji 
radikalno poboljšavaju poslovanje, omogućavaju puno iskorišćavanje sposobno-
sti zaposlenih  i procesa koji pružaju brze odgovore, u svetu brzog poslovanja. 
Alati za postizanje tih promena, već su, manje ili više, na raspolaganju svima. 
Nova tehnologija menja prirodu posla a brza primena tehnologije sastoji se u 
poboljšavanju sopstvenih poslova[10].

Poboljšanja produktivnosti primenom informacionih sistema za ljudske re-
surse, u sferi društva, može se podrazumevati kao radikalna transformacija ljud-
ske prirode, tj. stvaranje „novog čoveka”. Ali, nove tehnologije, obično, zahteva-
ju fleksibilniju radnu snagu, što vodi ka uklanjanju jasnih organizacionih razlika 
među grupama radnika. To je stimulacija u traganju za magičnom formulom. Iz 
toga proizlazi i harmonizacija uslova rada, tako da svi radnici rade isti broj sati 
i imaju jednake mogućnosti obuke[11]. Implementacija informacionog sistema 
ljudskih resursa predstavlja jednu od najvećih, mada nedovoljno ispitanih, or-
ganizacionih promena[12]. To bi moglo da bude zasnovano na novoj strukturi 
društvenih odnosa.

Rast tehnoloških inovacija i izrazito složena podela rada, stvoraju  enorman 
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porast zahteva za tehničkim znanjem na svim nivoima ekonomije i, otuda po-
tražnja za ljudima koji, kazano jednostavno, „više misle nego što rade“. To se 
odnosi ne samo na naučnike i inženjere, već i na sve strukture koje ih podupiru. 

Ne postoji alternativa, moderna ekonomija mora da bude ukupno inovativ-
na.  „Ljudi se nikada neće degenerisati i neće biti kraja rastu i razvoju ljudske 
mudrosti [13].’’
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OSIGURANJE KAO OBLIK UPRAVLJANJA RIZIKOM

Boris Trivanović, MA1 
Maja Josifov2

                     

Apstrakt
Rizik je sveprisutan u savremenom društvu i nalazi se u osnovi svih ekon-

omskih aktivnosti pojedinaca, privrednih subjekata i stoga čitavih nacionalnih 
ekonomija. Brojni su rizici koji, od prvobitne ljudske zajednice pa do današnjih 
dana, ugrožavaju ĉovjekov život i imovinu. Pojedinci, privredni subjekti i čitava 
društva nastojala su tokom istorije da se na različite načine suočavaju sa izlo-
ženošću rizicima, odnosno opasnostima njihovog ostvarenja. Sa nastankom pri-
vatne svojine javlja se osiguranje koje danas predstavlja ključni oblik upravljan-
ja rizicima, koji ispunjavaju uslove osigurljivosti. Djelotvornom primjenom teh-
nika upravljanja rizikom postiže se efikasnija upotreba ograničenih ekonomskih 
resursa i zaštita svih ljudskih aktivnosti od djelovanja prirodnih sila i nesrećnih 
slučajeva, čime se postiže unapređenje sigurnosti i ekonomskog blagostanja. 

Osiguravajuća društva, kao institucionalizovane zajednice rizika, danas 
predstavljaju dio finansijske uslužne industrije koja ima ključni značaj u društvu 
u zaštiti od rizika, ali i preko investicionih aktivnosti na ukupne performanse 
nacionalnih ekonomija. Proces upravljanja rizikom podrazumijeva aktivnosti 
identifikovanja i procjene rizika i donošenja odluka o primjeni najefikasnijih 
i najdjelotvornijih tehnika redukovanja nepovoljnog uticaja ostvarenja rizika, 
među kojima posebno značajnu ulogu ima osiguranje. 

Intenzivnom primjenom i razvojem tehnika upravljanja rizicima obezbjeđu-
ju se uslovi za održivi ekonomski rast i razvoj. 

Ključne riječi: osiguranje, reosiguranje, subjekt osiguranja, rizik.    
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INSURANCE AS A FORM OF RISK MANAGEMENT

Abstract 
Risk is ubiquitous in modern society and is at the core of all economic ac-

tivities of individuals, economic entities and therefore entire national economies. 
There are many risks that, from the original human community to the present 
day, endanger human life and property. Throughout history, individuals, eco-
nomic entities and entire societies have tried to face the exposure to risks, ie 
the dangers of their realization, in various ways. With the emergence of private 
property, insurance developes, which today is a key form of risk management, 
which meets the requirements of insurance. Effective application of risk man-
agement techniques achieves more efficient use of limited economic resources 
and protection of all human activities from natural forces and accidents, thus 
achieving the improvement of safety and economic well-being.

Insurance companies, as institutionalized risk communities, today represent 
a part of the financial service industry that is of key importance in society in risk 
protection, but also through investment activities on the overall performance of 
national economies. The risk management process includes activities for iden-
tifying and assessing risk and making decisions on the application of the most 
efficient and effective techniques for reducing the adverse impact of risk realiza-
tion, among which insurance plays a particularly important role.

Intensive application and development of risk management techniques pro-
vide conditions for sustainable economic growth and development.

Key words: insurance, reinsurance, subject of insurance, risk. 

1. UVOD

Moderno osiguranje kao oblik upravljanja rizikom nastaje i razvija se sa 
razvojem privatne svojine i sa razvojem prava, matematike i statistike, iako se 
osnovna karakteristika osiguranja, udruživanje rizika, susreće još i u prvobit-
noj ljudskoj zajednici kada su ljudi udružujući se u grupe, plemenske zajednice, 
nastojali da rizik međusobno dijele, odnosno da zajednički snose posljedice šte-
ta koje bi mogle nastati usljed dejstva prirodnih sila. U savremenim uslovima 
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života i poslovanja, osiguranje posebno dobija na značaju s obzirom da je sve 
veći broj ljudi koji posjeduje sve veće ekonomske vrijednosti pa se sa razlogom 
govori da osiguranje predstavlja djelatnost od posebnog društvenog interesa. 

Iako se početni oblici osiguranja javljaju veoma davno, prije 5000 godina, 
moderno osiguranje, osiguranje koje se bazira na primjeni matematike i statis-
tike i čiji početak u smislu organizovanog obavljanja djelatnosti osiguranja se 
vezuje za 1667. godinu, kada je godinu dana nakon velikog požara u Londonu 
nastalo prvo osiguravajuće društvo “The Insurance Office”.  

Ne postoji jedinstvena definicija osiguranja, ali se zato osiguranje može 
posmatrati sa različitih aspekata uključujući pravni (odnosi se na uređivanje 
pravnih odnosa imanentnih poslovima osiguranja), ekonomski (odnosi se na os-
novnu svrhu zbog koje osiguranje postoji), aktuarski (odnosi se na uređivanje 
mehanizma funkcionisanja osiguranja) i sociološki (odnosi se na društvene as-
pekte obavljanja djelatnosti osiguranja). 

Komisija za terminologiju osiguranja Američkog udruženja za rizik i osig-
uranje (Commission on Insurance Terminology of the American Risk and Insur-
ance Association) definiše osiguranje na sljedeći način:3 osiguranje je udruživan-
je rizika slučajnih gubitaka transferisanjem takvih rizika na osiguravače (osig-
uravajuća društva) koji su saglasni da obeštete osiguranike za takve gubitke, 
da obezbijede druge novčane koristi kada se štete pojave ili da pružaju usluge 
povezane sa takvim rizicima. 

Osiguranje se može definisati i na sljedeći način4: osiguranje predstavlja 
privrednu, uslužnu djelatnost koja štiti čovjeka i njegovu imovinu od posljedica 
dešavanja brojnih opasnosti. Na taj način se obezbjeđuje neophodna sigurnost u 
privredi i društvu u cjelini. Osiguranje posmatrano sa ekonomskog aspekta, koje 
je najznačajnije s obzirom na predmet ovog rada, ima sljedeća specifična svojst-
va:5 a) postojanje osiguranog rizika kao vjerovatnoće i mogućnosti nastupanja 
osiguranog slučaja koji može imati za posljedicu materijalnu štetu, b) preraspod-
jela štete u vremenu, c) zadovoljenje objektivne potrebe fizičkih i pravnih lica za 
pokriće moguće štete i d) povraćaj premija osiguranja. 

3     Rejda, G. E., McNamara, M.J. (2005): Principles of Risk Management and Insurance, Pearson Educa-
tion, Inc., str. 20 
4     Marović, B., Ţarković, N. (2007): Leksikon osiguranja, DDOR Novi Sad, AD, Novi Sad, str.213 
5     Kočović, J., Šulejić, P. (2002): Osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd, Beograd, str. 26 
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2. SUBJEKTI U POSLOVIMA OSIGURANJA RIZIKA

Osiguranje predstavlja jedan od oblika upravljanja rizikom preko koga 
fizička i pravna lica na bazi udruživanja rizika u zajednice rizika obezbjeđuju 
posrednu ekonomsku zaštitu za slučajne štete koje nastaju čovjekovim ili djelo-
vanjem prirodnih sila. Ključnu ulogu u sprovođenju osiguranja u praksi imaju 
osiguravajuća društva koja predstavljaju institucionalizovane zajednice rizika.6 

Iz navedenog proizilazi da su ključni subjekti u poslovima osiguranja rizika 
osiguranici (fizička i pravna lica koja rizik prenose u osiguranje) i osiguravajuća 
društva (koja kao profitno orijentisane institucije obezbjeđuju sprovođenje osig-
uranja, odnosno nadoknadu nastale štete osiguranicima u zamjenu za određeni 
iznos premije). Međutim, poslovi osiguravajućih društava uključuju veliki broj 
drugih subjekata koji svojim djelovanjem, posredno ili neposredno, utiču na 
sprovođenje djelatnosti osiguranja rizika. 

Usluge osiguravajućeg pokrića mogu biti ponuđene u direktnim ili indirek-
tnim odnosima sa osiguranicima. Osiguravajuća društva viškove rizika plasiraju 
u reosiguranje ili na tržište kapitala, putem direktnog ili indirektnog odnosa sa 
reosiguravačima i investitorima. Povezanost osiguravajućih društava i navedenih 
subjekata ostvaruje se tokovima rizika i premija i uslovnim tokovima  naknada 
šteta koji se pojavljuju ukoliko dođe do ostvarenja rizika. Takođe, po osnovu pri-
kupljenih premija osiguranja, osiguravači plasiraju jedan dio svojih sredstava na 
tržištu kapitala čime ostvaruju prinose koji im služe za obezbjeđenje dopunskih 
finansijskih sredstava sa ciljem unapređenja sposobnosti nadoknade šteta i os-
tvarenja profita. Osim učesnika povezanih sa osiguravajućim društvima u nji-
hovom djelovanju na tržištu osiguranja, tržištu reosiguranja i tržištu kapitala, 
značajan je uticaj: 1) države koja preko svojih institucija utiče na poslovanje 
osiguravajućih društava stvarajući regulatorni okvir za njihovo funkcionisanje 
i obezbjeđujući socijalnu sigurnost putem oporezivanja djelatnosti sprovođenja 
osiguranja i 2) drugih subjekata koji ne učestvuju direktno u poslovima osigu-
ranja, ali imaju znatan uticaj na njihovo sprovođenje, među kojima se posebno 
ističe značaj rejting agencija od čije procjene kreditne sposobnosti osiguravača u 
velikoj mjeri zavisi njihov tržišni uspjeh u poslovima na tržištu osiguranja, reo-
siguranja i kapitala. Imajući u vidu činjenicu da će se aktivnosti osiguravajućih 
društava u poslovima reosiguranja kao i u poslovima transfera rizika osiguranja 

6     Pojam institucionalizovanih zajednica rizika sinonim je pojmu osiguravajućih društava jer se ovim 
pojmom izražava njihova suštinska uloga – riječ je o institucijama koje omogućavaju udruživanje rizika na 
organizovan način.  
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na tržište kapitala razmatrati detaljno u narednim izlaganjima, ukazaćemo na kl-
jučne subjekte koji na direktan ili indirektan način ispoljavaju interes za pružan-
jem ili korišćenjem osiguravajuće zaštite. U tom smislu, subjekti osiguranja su: 

−	 Osiguravač (osiguravajuće društvo) 
−	 Osiguranik 
−	 Ugovarač osiguranja 
−	 Korisnik osiguranja 
−	 Nosilac stvarnih prava na osiguranoj stvari 
−	 Pribavilac osigurane stvari 
−	 Treće oštećeno lice kod osiguranja od odgovornosti 
−	 Posrednici u poslovima osiguranja (agenti i brokeri). 

2.1. Osiguravajuće društvo
 Osiguravač ima status pravnog lica koje se ugovorom o osiguranju obave-

zuje da će naknaditi štetu, tj. isplatiti ugovorenu vrijednost osiguranja kada nas-
tane osigurani slučaj.7 Djelatnost osiguranja obavlja društvo za osiguranje koje je 
dobilo dozvolu nadležnog organa za obavljanje te djelatnosti. Precizirano je da se 
društvo za osiguranja može osnivati kao: 1) akcionarsko društvo ili kao 2) društvo 
za uzajamno osiguranje. Ukoliko se društvo za osiguranje osnuje kao akcionarsko 
društvo (stock insurance company), što predstavlja najčešći slučaj u svijetu, ono 
će biti u potpunosti u vlasništvu akcionara koji učestvuju u raspodjeli profita i gu-
bitaka osiguravača. Vlasnici akcija imenuju članove odbora direktora koji biraju 
izvršne direktore za upravljanje društvom. Ukoliko društvo ostvari profit, vlasnici 
dobijaju dividende, a ukoliko se ostvari gubitak vlasnici ga snose limitirano do vri-
jednosti svojih akcija. U slučaju da se osiguravajuće društvo osnuje kao društvo na 
osnovu uzajamnosti (mutual insurance company), što predstavlja znatno rjeđi ob-
lik osnivanja osiguravajućih društava, vlasnici osiguravajućeg društva su imaoci 
polisa osiguranja. Vlasnici polisa biraju odbor direktora koji, kao i u slučaju akcio-
narskog društva, imenuje izvršne direktore. Dividende nisu garantovane a vlasnici 
polisa i istovremeno osiguravajućeg društva ih mogu dobiti u slučaju da ukupno 
ostvarenje osiguranih slučajeva bude pozitivno, odnosno ukoliko se ostvari profit. 
Ukoliko društvo ostvari gubitak, od vlasnika se može zahtijevati naknadna dopla-
ta, kao doprinos za učešće u raspodjeli šteta. 

U novije vrijeme u svijetu se korporativna struktura društava na osnovu 
uzajamnosti rapidno mijenja. Prisutna su tri trenda: povećanje broja merdžera 

7     Marović B., Avdalović, V. (2004): Osiguranje i upravljanje rizikom, Birografika a.d., Subotica, str. 27  
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(spajanja), demjutilizacija – preorijentacija društava na osnovu uzajamnosti u 
akcionarska društva i pretvaranje ovih društava u holding kompanije. Osim na-
vedene dve ključne kategorije osiguravača, s obzirom na organizacionu formu i 
vlasništvo u svijetu postoje još i sljedeće vrste osiguravača: 

−	 Društva recipročne razmjene (Reciprocal exchanges) – ova društva mogu 
se definisati kao neinkorporisana društva. U svojoj najčistijoj formi, osiguranje 
se razmjenjuje između članova društva, svaki član osigurava drugog člana i za 
uzvrat biva osiguran od svih drugih članova. Dakle postoji recipročna razmjena 
osiguravajućeg pokrića. 

−	 Plavi Krst i Plavi Štit (Blue Cross and Blue Shield Plans) – plavi krst 
predstavlja neprofitne organizacije za osiguranje, primarno bolničkih usluga, a 
plavi štit su takođe neprofitne organizacije osiguranja koje obezbjeđuju pokriće 
za naknade ljekarima, za operativne troškove i druge medicinske usluge. 

−	 Organizacije za pokriće zdravstvenih troškova (Health maintenance or-
ganisations – HMO’s) – su organizovani planovi zdravstvene zaštite koje za fik-
snu naknadu obezbjeđuju kombinovane zdravstvene usluge svojim članovima. 

−	 Lloyd’s udruženja (Lloyd’s Associations) – poznatije i sa jačom finan-
sijskom reputacijom Lloyd’s of London (Vodeći svjetski pomorski osiguravač 
i izuzetno važno tržište reosiguranja. Osnovan još 1687. godine od strane Ed-
warda Lloyda u Londonu kao kafe “Lloyd’s Coffee House”. Tehnički nije osig-
uravajuće društvo već obezbjeđuje fizičke kapacitete i usluge direktnim osigu-
ravačima okupljenim u sindikate ( slika 1). 

Slika 1. Funkcionisanje tržišta osiguranja i reosiguranja - Lloyd’s of London 

Izvor: Lloyd’s of London - http://www.lloyds.com/About 
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Lloyd’s faktički predstavlja organizovano tržište poslova osiguranja i reo-
siguranja u Londonu, koji predstavlja centar poslova međunarodnog transfera 
rizika i posebno reosiguranja i osiguranja na veliko, iako se pojavljuju novi cen-
tri poput Bermuda. Svaka od dvadeset vodećih reosiguravajućih grupa je pri-
sutna i skoro svaka nova kompanija koja ima globalne ambicije nastoji da bude 
prisutna u Londonu8) i asocijacija American Lloyd`s (organizovana po sličnom 
principu kao i Lloyd’s of London s tim što je znatno finansijski slabija i sa slabi-
jom finansijskom reputacijom zbog neuspjeha nekoliko asocijacija tako da je u 
nekim državama, kao što je New York, zabranjeno formiranje novih udruženja). 

Kao što se na slici vidi, Lloyd’s of London predstavlja organizovano tržište 
poslova osiguranja i reosiguranja. Njegovo funkcionisanje bazirano je na radu 
brokera, koji sindikate povezuju sa klijentima (pojedincima, korporacijama i 
osiguravajućim društvima). Članovi Lloyd’s-a su fizička i pravna lica koja obez-
bjeđuju kapital za pokriće rizika klijenata, na bazi savjeta agenata članova, a 
udruženi su u sindikate (nekada jedan isti član učestvuje sa kapitalom u više 
sindikata) koje osnivaju i njima upravljaju upravljački agenti. 

2.2. Osiguranik 
Osiguranik može biti bilo koje fizičko ili pravno lice koje ima poslovnu 

sposobnost i interes za osiguranjem. Osiguranik je lice čija je stvar – imovinski 
interes (kod imovinskog osiguranja) ili tjelesni integritet (kod osiguranja lica) 
osiguran9, dok u osiguranju od odgovornosti, osiguranik je lice čija je odgovor-
nost pokrivena odgovarajućim ugovorom.10  Ugovor o osiguranju tipično sadrži 
određenje osiguranika. 

Ugovor o osiguranju mora da ukazuje na osobu odnosno osobe za koje je 
obezbijeđena zaštita osiguranjem.11  Kada jedno lice zaključi ugovor o osiguran-
ju tada je to lice istovremeno i osiguranik i ugovarač osiguranja. 

2.3. Ugovarač osiguranja 
Ugovarač osiguranja je lice koje ugovara osiguranje sa osiguravačem obav-

ezujući se da plati premiju. Prava i obaveze iz ugovora o osiguranju odnose 

8     Global Reinsurance (October 2004), Newsquest Specialist Media Ltd, London, str. 14 
9     Marović B., Avdalović, V. (2004): Osiguranje i upravljanje rizikom, Birografika a.d., Subotica, str. 39 
10     Marović, B., Ţarković, N. (2007): Leksikon osiguranja, DDOR Novi Sad, AD, Novi Sad, str.212-213 
11     Rejda, G. E., McNamara, M.J. (2005): Principles of Risk Management and Insurance, Pearson Educa-
tion, Inc., str.111   
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se na ugovarača osiguranja i osiguravača. Osiguranik i ugovarač osiguranja su 
u najvećem broju slučajeva jedno isto lice. Međutim, smatra se da je pravilno 
praviti razliku kod osiguranja zaključenog u korist trećeg lica kada se ugovarač 
osiguranja, osiguranik i korisnik osiguranja mogu biti različite osobe. 

Na primjer, kod osiguranja života, otac može zaključiti ugovor o osiguranju 
da ako se nešto dogodi majci naknada bude isplaćena djeci. U ovom primjeru 
otac je ugovarač osiguranja, majka je osiguranik, a korisnici osiguranja su djeca. 

2.4. Korisnik osiguranja 
Korisnik osiguranja je lice kome je osiguravač dužan da isplati naknadu iz 

osiguranja ako se ostvari osigurani slučaj. Korisnik osiguranja obično je sam 
osiguranik a može biti treće lice pa se u tom smislu najčešće javlja kod životnih 
osiguranja, iako se on može javiti i kod imovinskih osiguranja. Dakle, korisnik 
osiguranja se u ugovoru o osiguranju (u polisi osiguranja) javlja kada ugovarač 
osiguranja osiguranje zaključi u korist nekog trećeg lica (kao što je slučaj u na-
vedenom primjeru gdje se kao korisnici osiguranja javljaju djeca). 

2.5. Nosilac stvarnih prava na osiguranoj stvari 
Nosilac stvarnih prava na osiguranoj stvari se javlja ukoliko su na osig-

uranoj stvari postojala založna prava osiguranikovih povjerilaca prije nastan-
ka osiguranog slučaja ili druga tuđa prava (službenost, plodouživanje). Titulari 
ovih prava mogu se nastankom osiguranog slučaja pojaviti prema osiguravaču 
sa zahtjevima za naknadu iz osiguranja. 

2.6. Pribavilac osigurane stvari
Pribavilac osigurane stvari, kao i stvari u vezi sa čijom je upotrebom zakl-

jučeno osiguranje od odgovornosti, može da stupi u pravne odnose osiguranja. 
Ukoliko dođe do otuđenja ovih stvari, vrši se po pravilu prenos ugovora o osig-
uranju na pribavioca. U tom slučaju pribavilac osigurane stvari stupa u prava i 
obaveze osiguranika i pojavljuje se kao ugovorna strana prema osiguravaču. 

2.7. Treće oštećeno lice 
Treće oštećeno lice kod osiguranja od odgovornosti, kao što je obavezno 

osiguranje od auto odgovornosti, dovodi se u direktnu vezu sa osiguravačem u 
slučaju nastanka osiguranog slučaja, pri čemu treće oštećeno lice putem direktne 
tužbe osiguravaču može ostvariti naknadu iz osiguranja. 
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2.8. Zastupnici i posrednici osiguranja 
Agenti i brokeri obavljaju poslove zastupanja i posredovanja osiguranja. 

Većina polisa osiguranja danas se u svijetu prodaje upravo posredstvom age-
nata i brokera. Agenti u svijetu reprezentuju osiguravajuća društva i djeluju u 
njihovo ime. Razlika postoji kod agenata u osiguranju imovine, gdje osigura-
vajuća zaštita nastaje neposredno nakon kontakta osiguranika sa agentom, a 
kod osiguranja lica, agent ne može da zaključi ugovor o osiguranju tj. osigura-
vajuća zaštita nastaje kada dođe odobrenje od osiguravača. Za razliku od age-
nata, brokeri nastupaju u ime osiguranika, ili u poslovima reosiguranja u ime 
osiguravača, nastojeći da plasiraju ponudu osiguranja kod određenog osigu-
ravača, mogu da rade sa više osiguravača, a ugovor o osiguranju je zaključen 
tek kad ga potvrdi osiguravač. Brokeri su značajni s obzirom da imaju visoko 
specijalizovano znanje za pojedine oblasti osiguranja, obezbjeđuju usluge me-
nadžmenta rizikom i kontrole gubitka, a takođe u slučaju velikih korporativnih 
osiguranika, kontrolišu njihove ugovore. Posebno su značajni u oblasti benefi-
cija za zaposlene radnike, u slučaju zaključivanja grupnog osiguranja života 
i osiguranja medicinskih troškova zaposlenih velikih kompanija. Iako se nji-
hovo procentualno učešće u plasiranju usluga osiguranja relativno smanjuje u 
novije vrijeme, zbog jačanja uloge direktnih kanala distribucije, njihova uloga 
ostaje nezamjenljiva, posebno kod kompleksnijih usluga osiguravajuće zaštite, 
kod komercijalnih osiguranja i kod reosiguranja. Razlog tome jeste i proširena 
uloga posrednika i zastupnika u pružanju dodatnih usluga kao što su procjena 
rizika, postupanje sa odštetnim zahtjevima, pružanje pomoći osiguranicima 
u pogledu preventivnih mjera i dr. Uloga posrednika u tokovima osiguranja 
rizika prikazana je slikom 2.

Slika  2. Uloga posrednika u tokovima poslova osiguranja i reosiguranja 

Poslove posredovanja u osiguranju obavlja društvo za posredovanje u osig-
uranju koje je dobilo dozvolu nadležnog organa za obavljanje tih poslova (tabe-
lom 1 predstavljeni su vodeći brokeri u svijetu u 2007. godini). 
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Tabela 1. Vodeći brokeri u svijetu u 2007. godini  
prema veličini ostvarenih prihoda od posredovanja 

Kad je riječ o poslovima zastupanja moguće je govoriti o zastupnicima koji 
su zaposleni u osiguravajućem društvu, ugovornim zastupnicima i društvima za 
zastupanje u osiguranju. 

U osiguranju, nivo posredovanja zavisi od karakteristika osiguravajuće 
zaštite, stepena potrošačevog poznavanja usluga osiguranja, motivacije po-
trošača, rasprostranjenosti usluga i sl. Tabelom 2 predstavljen je nivo posredo-
vanja potreban kod pojedinih vrsta osiguravajućeg pokrića uslovljen navedenim 
elementima. 
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Tabela 2: Elementi koji određuju nivo posredovanja 

Kao što se iz tabele jasno može vidjeti, što su elementi potpuniji, na primjer 
što je nivo potrošačkog znanja viši, što je usluga jednostavnija i dr., što se na 
primjer javlja u slučaju osiguranja motornih vozila, to je i nivo posredovanja 
koji se zahtijeva niži. Upravo različitost navedenih elemenata za različite usluge 
osiguranja potencira potrebu za postojanjem različitih kanala distribucije usluga 
osiguravajuće zaštite.12

3. POSLOVNE AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

Osiguravajuća društva su kompanije koje kao i druge finansijske institucije i 
kompanije iz drugih sektora ekonomije obavljaju brojne poslovne aktivnosti kao 
što su računovodstvo, marketing, upravljanje ljudskim resursima, procesiranje 
podataka, “proizvodnja” i distribucija usluga osiguranja, pravne poslove i sl. U 
svim poslovnim operacijama osiguravajućih društava ključnu ulogu, kao i kod 
drugih finansijskih institucija imaju ljudski i finansijski kapital. Finansijski kap-
ital je nužan za poslovanje osiguravajućih društava zbog specifičnosti njihovog 

12     Njegomir, V. (2007): Kanali distribucije usluga osiguranja i reosiguranja, Marketing, Srpsko društvo za 
marketing, Beograd, br. 1-2, str. 47-55  
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poslovanja. Naime, prilikom kupovine usluga osiguravajućeg pokrića osigura-
nici plaćaju određeni iznos premije osiguravaču za njegovo obećanje buduće 
isplate naknade štete ukoliko se ispune uslovi iz ugovora o osiguranju. Dakle, 
premije osiguranja se uplaćuju unapred, a nastanak štetnih događaja je moguć u 
bilo kom momentu u toku perioda koji je obuhvaćen ugovorom o osiguranju. Pri 
tome, moguće je da štete koje nastanu budu veće nego što je osiguravač predvi-
dio kalkulacijom premije osiguranja, pa je zbog mogućih odstupanja neophodno 
posjedovanje određenog viška kapitala (računovodstveno posmatrano, ukupna 
imovina treba da po iznosu prevazilazi ukupne obaveze). Osim posjedovanja 
viškova kapitala u formi rezervi, osiguravači dopunski kapital mogu da obezbi-
jede i putem reosiguranja i tržišta kapitala. Ne ulazeći u detaljnije obrazlaganje 
uloge kapitala u osiguravajućim društvima i poslova reosiguranja i alternativnih 
transfera rizika osiguranja, kao ni u poslovne aktivnosti koje su karakteristične 
za gotovo sve poslovne subjekte, kao što su na primjer računovodstvo i market-
ing, ukazaćemo na najznačajnije poslovne aktivnosti karakteristične isključivo 
osiguravajućim društvima u koje spadaju: 

−	 Prihvat rizika u osiguravajuće pokriće, 
−	 Određivanje premija osiguranja, 
−	 Distribucija usluga osiguranja, 
−	 Procjena i likvidacija šteta i 
−	 Investicione aktivnosti. 

3.1. Prihvat rizika u osiguravajuće pokriće 
Prihvat rizika u osiguravajuće pokriće (underwriting) obuhvata aktivnosti 

procjene rizika i odlučivanje o tome da li će se ili ne rizici određenih osiguranika 
uzeti u obzir, odnosno da li će se ili neće zaključiti ugovor o osiguranju. Osim 
selekcije rizika, proces prihvatanja rizika u osiguravajuće pokriće obuhvata i 
aktivnosti na određivanju cijene po kojoj će se rizici prihvatiti, kao i uslova osig-
uranja. Osnovni cilj je da se redukuje moralni hazard i negativna selekcija i da se 
formira portfelj rizika koji će obezbijediti najviši nivo profitabilnosti. Ovu grupu 
poslovnih aktivnosti osiguravača, koja obuhvata odluke o vrstama osiguranja 
koje će se prihvatiti, geografskih oblasti, obima pokrića i sl., sprovode preuz-
imači rizika na osnovu utvrđene politike prihvata rizika od strane najviših nivoa 
menadžmenta. U zavisnosti od kompleksnosti slučaja, odnosno vrsta osiguran-
ja i veličine potencijalnih šteta, proces prihvata rizika u osiguravajuće pokriće 
može biti automatizovan (na primjer, u slučaju životnog osiguranja, obaveznog 
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osiguranja od autoodgovornosti ili osiguranja stanova) ili može zahtijevati de-
taljnu analizu rizika koju preuzimači rizika obavljaju sa aktuarima. Informaci-
je koje se analiziraju variraju u zavisnosti od vrste osiguranja i kompleksnosti 
rizika. Na primjer, u slučaju imovinskog osiguranja biće potrebne informacije 
o fizičkim karakteristikama imovine koja se osigurava (na primjer, vrsta kon-
strukcije, broj ljudi koji se nalaze u objektu, kvalitet zaštite od požara, blizina sa 
drugim objektima i sl.), kao i karakteristikama osobe koja aplicira za osiguranje 
u cilju eliminacije moralnog hazarda (kao što su informacije o postojećem finan-
sijskom stanju, životnim navikama, moralnom karakteru, prošlom iskustvu u po-
gledu broja i veličine šteta i sl.). Na bazi ovih informacija, prikupljenih iz prijave 
za osiguranje, izvještaja agenata, fizičke kontrole, zdravstvenih pregleda i sl, 
kao i na osnovu informacija o adekvatnosti premije i raspoloživosti reosigurava-
jućeg pokrića donosi se odluka o prihvatanju rizika, njegovom neprihvatanju ili 
prihvatanju uz modifikacije. Modifikacije mogu da podrazumijevaju na primjer, 
instalaciju protivpožarnih aparata kod imovinskih osiguranja od rizika požara ili 
ugradnju alarmnog sistema kod kasko osiguranja motornih vozila. 

3.2. Određivanje premija osiguranja 
Jedan od ključnih tehničkih elemenata osiguranja odnosi se na određivanje 

cijene rizika.  Za razliku od drugih proizvoda i usluga kod kojih se cijena utvrđu-
je na osnovu poznatih troškova, u slučaju utvrđivanja premije osiguranja veličinu 
troškova kao elemenat cijene nije moguće znati. Zbog toga se u utvrđivanju 
premije osiguranja primjenjuje aktuarska nauka koja koristeći razna matematič-
ka i statistička sredstva premiju osiguranja određuje na osnovu procjena budućih 
troškova, vodeći računa o potrebi da određene premije budu konkurentne na 
tržištu i obezbijede profit za osiguravajuće društvo nakon isplate svih odštetnih 
zahtjeva po osnovu nastalih šteta. Poslove utvrđivanja premija osiguranja spro-
vode aktuari, specijalizovani matematičari koji učestvuju u svim aktivnostima 
osiguravajućih društava, a najvažnija im je uloga procjene sadašnje vrijednosti 
očekivanih budućih troškova po osnovu isplate naknada iz osiguranja i drugih 
izdataka (troškovi sprovođenja osiguranja). Određivanje premija osiguranja 
sprovodi se na bazi podataka o ostvarivanju štetnih događaja iz prošlosti, ali i na 
bazi informacija o raspoloživosti reosiguravajućeg pokrića (kao i u slučaju prih-
vata rizika u osiguravajuće pokriće, ako je reosiguravajuće pokriće raspoloživo 
po povoljnim uslovima moguće je određivanje konkurentnije premije osiguran-
ja) i investicionih prinosa (veći investicioni prinosi omogućavaju određivanje 
premija osiguranja na nižem nivou). 
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3.3. Distribucija usluga osiguranja
Kao što je ukazano u prethodnom izlaganju, distribucija usluga osiguranja 

može biti ostvarena u direktnim odnosima osiguravača i osiguranika ili indirek-
tno uz ulogu posrednika koji osim agenata i brokera obuhvataju i druge finan-
sijske institucije, uglavnom banke ali i turističke agencije. Tip prodajnog kanala 
zavisiće prvenstveno od karakteristika usluge osiguranja, a ako je riječ o uslu-
gama koje su standardizovane (putno zdravstveno osiguranje ili osiguranje od 
autoodgovornosti), tada se obično prodaja usluga osiguranja ostvaruje direktnim 
odnosima osiguravača i osiguranika. 

Primjena novih tehnologija poput Interneta, omogućila je povećanje rela-
tivnog učešća direktne prodaje. Putem banaka i turističkih agencija ostvaruje se 
takođe prodaja standardizovanih polisa osiguranja, kao što su životna osiguranja 
u slučaju banaka ili putna zdravstvena osiguranja u slučaju turističkih agencija. 
Ugovori o osiguranju koji se odnose na složenije vrste rizika, kao što su rizici 
velikih industrijskih postrojenja, naftnih platformi ili avio kompanija po pravilu 
zahtijevaju učešće posrednika. 

3.4. Procjena i likvidacija šteta
 Procjena i likvidacija šteta spadaju u najvažnije poslovne aktivnosti osigu-

ravajućih društava posmatrano iz perspektive osiguranika izloženih štetnom de-
jstvu ostvarenja rizika, ali i šire javnosti. Obavljanje poslova procjene i likvidaci-
je šteta naročito je osjetljivo pitanje jer ukoliko se odštetni zahtjevi osporavaju 
neopravdano, ukoliko se nastale štete ne nadoknade na vrijeme ili se uopšte ne 
isplate podnijeti i prihvaćeni odštetni zahtjevi, osiguranici postaju nezadovoljni, 
a reputacija ali i sam opstanak osiguravajućeg društva bivaju ugroženi. Funkcija 
naknade štete predstavlja jednu od najvažnijih socijalnih i ekonomskih funkcija 
osiguranja i osnovni je razlog zaključenja ugovora o osiguranju, odnosno nas-
tanka i postojanja osiguranja uopšte. Osnovni cilj ove grupe poslovnih aktivnosti 
osiguravajućih društava jeste da se na bazi verifikacije pokrivenosti osiguran-
jem nastalih šteta izvrši pravična i pravovremena isplata naknade iz osiguran-
ja. Postupak procjene i likvidacije šteta, odnosno proces upravljanja odštetnim 
zahtjevima, sastoji se iz nekoliko koraka:13 prijava šteta, evidentiranje i formi-
ranje predmeta šteta, organizacija izviđaja i procjene štete (koja podrazumijeva 

13     Marović, B., Avdalović, V. (2006): Osiguranje i teorija rizika, Centar za automatizaciju i mehatroniku, 
Novi Sad i Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, str. 
292-298  
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stručno utvrđivanje uzroka, obima i visine štete prema pravilima struke), likvi-
dacija, kontrola šteta u toku likvidacije, naknadna kontrola svih faza procjene i 
likvidacije šteta, postupak po prigovoru osiguranika, rezervacija šteta (krajem 
svakog obračunskog perioda i o završnom računu vrši se rezervacija svih šteta 
koje nisu likvidirane u tekućem obračunskom periodu), utvrđivanje osnova za 
regres (pošto su sva prava osiguranika prema odgovornom licu prešla na osigu-
ravača ukoliko se ocijeni da postoji osnov za regres, likvidator obezbijeđuje neo-
phodnu regresnu dokumentaciju i dostavlja je odgovarajućoj službi) i postupak 
za štete po osnovu zaključenih ugovora o saosiguranju i reosiguranju (nakon 
isplaćene štete osiguraniku konstatuje se, na predmetu štete, pravo po osnovu 
saosiguranja ili reosiguranja, izuzev kod šteta za koje je zaključeno kvotno reo-
siguranje i dalje pristupa obračunu šteta sa reosiguravačima). Dakle, nakon što 
je osiguranik podnio zahtjev za naknadu štete, taj zahtjev osiguravajuće društvo 
u što kraćem roku mora detaljno ispitati i po njemu izvršiti isplatu ili detaljno 
obrazložiti razloge neizvršenja isplate, a nakon toga osiguravač stupa u postupak 
regresa od trećih lica i obračuna sa saosiguravačima i reosiguravačima. 

Konačno, potrebno je ukazati na činjenicu da ažurnost u rješavanju odštet-
nih zahtjeva ne znači neminovno i njihovo brzo rješavanje. Brzina rješavan-
ja odštetnih zahtjeva zavisiće prije svega od kompleksnosti i veličine štete, što 
je u velikoj mjeri uslovljeno vrstom osiguranja. Na primjer, odštetni zahtjevi 
u domenu životnih osiguranja mogu se rješavati u vrlo kratkom vremenu, dok 
rješenje odštetnih zahtjeva u domenu osiguranja od odgovornosti može trajati 
mjesecima, pa čak i godinama. 

3.5. Investicione aktivnosti
 Investicione aktivnosti osiguravajućih društava su izuzetno značajne za 

uspješnost ukupnog poslovanja osiguravajućih društava, posebno životnih osig-
uranja. Osiguravajuća društva se na finansijskom tržištu pojavljuju kao nede-
pozitne finansijske institucije, odnosno kao institucionalni investitori koji višk-
ove finansijske štednje, akumulirane na bazi pojedinačno malih iznosa, u vidu 
ukrupnjenih novčanih sredstava plasiraju na finansijskom tržištu. 

Osnova za pojavu osiguravajućih društava u ulozi institucionalnih inves-
titora na finansijskim tržištima jeste postojanje vremenskog raskoraka između 
naplate premija i nastanka, odnosno ostvarenja štetnih događaja koji iniciraju 
obavezu osiguravača za isplatom naknade iz osiguranja. Raspoložive viškove 
finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu premija osiguravači plasiraju na 
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finansijskim tržištima u cilju ostvarenja prinosa kojima uvećavaju profitabilnost, 
ali potencijalno mogu kompenzovati smanjenja premija osiguranja i na taj način 
usluge osiguranja učiniti konkurentnijim. Investicione aktivnosti zahtijevaju 
adekvatno upravljanje aktivom i pasivom bilansa osiguravajućih društava kako 
bi se spriječilo da eventualno nepoželjno kretanje investicionog rizika utiče na 
profitabilnost, ali i na sam opstanak. 

Najsvježiji slučaj American International Group je tipičan primjer neadek-
vatnog upravljanja investicionim rizikom zbog koga je ova kompanija tokom 
2008. godine bila prinuđena da se zaduži za 85 milijardi dolara, iako je po os-
novu poslova pružanja usluga osiguravajućeg pokrića ostvarila pozitivne rezu-
ltate. U cilju maksimiziranja vrijednosti za akcionare i ostvarenja konkurentske 
prednosti u odnosu na druge osiguravače, osiguravajuća društva moraju prili-
kom donošenja odluka o plasiranju finansijskih sredstava voditi računa o bal-
ansu između očekivanih viših prinosa rizičnijih investicija i uvećanog investi-
cionog rizika i potrebe za kapitalom u slučaju posjedovanja takvih investicionih 
portfelja. 

Regulatorni organi i organi supervizije imaju veoma značajnu ulogu u na-
dzoru nad investicionim aktivnostima osiguravajućih društava pri čemu posebnu 
pažnju usmjeravaju na strukturu investicionog portfelja. Struktura investicionog 
portfelja razlikuje se kod životnih i neživotnih osiguravača zbog specifičnosti 
njihovog poslovanja. Po osnovu zaključenih ugovora o osiguranju života (koji 
se rijetko zaključuju na periode kraće od 10 godina) formira se matematička 
rezerva koja predstavlja izvor dugoročnih sredstava za dugoročne investicije, 
jer vremenski horizont investicija zavisi od usluga koje osiguravajuće društvo 
nudi, i upravo to predstavljaju najkvalitetnija sredstva sektora osiguranja koja 
opredjeljuju, kao izvori sredstva, strukturu investicionih plasmana, odnosno in-
vesticionog portfelja. Osiguravajuća društva životnih osiguranja imaju stabilne 
prilive i predvidivo korišćenje gotovine, te zbog toga imaju veliku slobodu u 
pogledu plasmana sredstava. Osiguravajuća društva životnih osiguranja najviše 
plasiraju svoja novčana sredstva u korporativne i državne obveznice i hipoteke, 
a manje u obične akcije (osim u slučaju Velike Britanije gde je karakteristično 
veće učešće plasmana u akcije nego u hartije od vrijednosti sa fiksnim prinosom). 
Za razliku od osiguravajućih društava životnih osiguranja, zbog neizvjesnosti u 
pogledu nastanka događaja kao što su velike katastrofe ili dugoročne parnice, 
osiguravajuća društva neživotnih osiguranja svoja sredstva usmjeravaju u plas-
mane koji imaju veću likvidnost. Osim toga, ključna karakteristika izvora sred-
stava za investiranje je njihova kratkoročnost jer se polise neživotnih osiguranja 
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zaključuju na kraće vremenske periode, najčešće na periode od godinu dana. 
Imajući u vidu karakteristike izvora sredstava neživotnih osiguravača njihovi in-
vesticioni plasmani su usmjereni najviše na tržištu kratkoročnih vrijednosnih pa-
pira. Oni rijetko ulažu u hipoteke i nekretnine, a u strukturi plasmana dominiraju 
obveznice. U SAD tipično je učešće obveznica sa 65% i običnih akcija koje čine 
četvrtinu ukupnih investicija.

4. UMJESTO ZAKLJUČKA

Cilj ovog rada je na jasan i pregledan način predstaviti moderno osiguranje 
kao oblik upravljanja rizikom u savremenom svijetu. Kako smo izložili, mod-
erno osiguranje predstavlja kompleksan fenomen i privrednu djelatnost koja se 
može posmatrati i analizirati sa pravnog, ekonomskog, aktuarskog i sociološk-
og aspekta. Imajući na umu da se ekonomske vrijednosti kako fizičkih tako i 
pravnih lica uvećavaju i imaju veliki značaj u savremenim uslovima života i 
poslovanja, jasno je zašto osiguranje ima nemjerljivu ulogu u današnjoj privredi 
i savremenoj društvenoj zajednici u cjelini. 

Iako se u poslovima osiguranja rizika javljaju mnogi subjekti (osiguravač, 
osiguranik, ugovarač osiguranja, korisnik osiguranja, nosilac stvarnih prava na 
osiguranoj stvari, pribavilac osigurane stvari, treće oštećeno lice kod osiguran-
ja od odgovornosti i posrednici u poslovima osiguranja), kao ključne subjekte 
u sprovođenju osiguranja u praksi možemo izdvojiti osiguranike, kao fizička i 
pravna lica koja rizik prenose u osiguranje i osiguravajuća društva koja kao prof-
itno orijentisane institucije obezbjeđuju nadoknadu nastale štete osiguranicima u 
zamjenu za određeni iznos premije.

           Osiguravajuća društva, kao institucionalizovane zajednice rizika, 
obavljaju brojne poslovne aktivnosti od kojih se naročito ističu: prihvat rizika u 
osiguravajuće pokriće, određivanje premija osiguranja, distribucija usluga osig-
uranja, procjena i likvidacija šteta i investicione aktivnosti. Društva za osigu-
ranje obavljanjem navedenih poslovnih aktivnosti daju nemjerljivi doprinos u 
zaštiti fizičkih i pravnih lica od rizika, kao i ukupnom razvoju privrede putem 
investicionih aktivnosti. 
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САРАДЊА ПОЛИЦИЈЕ И ГРАЂАНА  
У ИНТЕРЕСУ БЕЗБЈЕДНОСТИ

         
Владимир Скоропад, МА, Митар Радоњић, МА1

Апстракт
Проблем истраживања овог рада „Сарадња полиције и грађана у 

интересу безбједности” ваља сагледати из два основна разлога: мето-
дичког, јер је насловљена тема и до сада парцијално истраживана, јер је 
сарадња полиције и грађана толико свеобухватна тема да се њени садр-
жаји не могу истраживати у оквиру јединственог контекста, јединстве-
ног концепта и по јединственој методолошкој замисли на свим нивоима, 
и поред тога што се један тако системски структуриран проблем треба, 
и једино може, интердисциплинарно истраживати. Полиција је државни 
орган који, у случају непоштовaња закона, примјењује физичку принуду у 
име државе што овај однос чини комплекснијим од односа управе и грађа-
на, тј. јавности.2 Полиција често у својој пракси наилази на неприхватање 
и неповјерење од стране грађана, а погрешне представе о полицији развиле 
су се у прошлости, јер полиција понекад неадекватно одреагује и испољава 
неједнак однос према појединим грађанима.

Кључне ријечи: полиција, безбједност, сарадња, грађани, криминал, 
корупција

COOPERATION BETWEEN POLICE AND CITIZENS  
IN THE INTEREST OF SECURITY

Abstract
The problem of research in this paper “Cooperation between police and 

citizens in the interest of security” should be considered for two main reasons: 
methodical, because the topic is still partially researched, because cooperation 
between police and citizens is such a comprehensive topic that its contents 

1    Универзитет модерних знаности ЦКМ, Мостар, контакт: info@ckm.ba
2    Дувњак, Н., Часопис Дефендологија број: 8-9, Бања Лука, 2000. год.
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cannot be explored within a unique context, a unique concept and a unique 
methodological idea at all levels, despite the fact that such a systemically 
structured problem should, and only can, be interdisciplinary researched. The 
police is a state body that, in case of non-compliance with the law, applies 
physical coercion on behalf of the state, which makes this relationship more 
complex than the relationship between the administration and citizens, ie. the 
public. In their practice, the police often encounter disapproval and mistrust 
on the part of citizens, and misconceptions about the police have developed in 
the past, because the police sometimes react inadequately and show unequal 
treatment of individual citizens.

Keywords: police, security, cooperation, citizens, crime, corruption

1. ОПШТА РАЗМАТРАЊА

Кроз читаву историју односи између државног капитала и становника 
су устројени на такав начин да становници зависе од владара, тј. становни-
ке се не пита за њихово мишљење о сопственој добробити, него све одлуке 
доноси владар и управа. Због оваквих односа у капитализму, нарочито у 
периоду либералног капитализма, становништво је створило идеју да се не 
треба ослањати на државу, него да сами грађани организују своју заштиту. 

У периоду такозваног капитализма од државе се тражи да пружи за-
штиту грађанима од монополских организација, те тако почињу да се раз-
вијају односи између грађана и управе, а све промјене које се дешавају у 
односу управе, грађана и јавности, односе се и на полицију.

        Полиција је државни орган који, у случају непоштовања закона, 
примјењује физичку принуду у име државе што овај однос чини комплекс-
нијим од односа управе и грађана, тј. јавности.3 Полиција често у својој 
пракси наилази на неприхватање и неповјерење од стране грађана, а по-
грешне представе о полицији развиле су се у прошлости, јер полиција по-
некад неадекватно одреагује и испољава неједнак однос према појединим 
грађанима. Међутим, сама полиција се никада није трудила да изгради боље 
односе са грађанима и јавношћу. На нашим просторима неповјерење и не-
трпељивост грађана према власти, а нарочито према полицији датира још 
из времена када су Турци владали овим просторима, и не само Турци него 
и Аустроугари. Овај простор Балкана вијековима је био под окупацијом 

3     Дувњак, Н., Часопис Дефендологија број: 8-9, Бања Лука, 2000. год.  
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разних освајача, а грађани су били вијековима под “ јармом” и нису смјели 
ни у ком случају да изразе своје мишљење или незадовољство према вла-
сти, јер би их тадашњи органи реда одводили у тамнице гдје би их мучили 
у никаквим условима без хране и воде и односили се према њима као према 
нижој врсти. 

Послије Другог свјетског рата дошао је преломни тренутак у поли-
цијском схватању ових односа.

У Великој Британији нпр. већ 1829. године полиција је радила према 
начелима:
•	 начело према коме успјех полиције “зависи од одобравања, прихватања 

и сарадње грађана” и 
•	 начело “полиција треба да буде јавност, а јавност полиција”.

Основни циљ за успостављање добрих односа између полиције и јав-
ности је тај да полиција треба да придобије грађане и јавност као партнере 
у борби против криминала. Друго, циљ је да јавност прихвати дјеловање 
полиције и да полиција ужива одређени углед, поштовање и повјерење.

Борба полиције за успостављање добрих односа са јавношћу и грађа-
нима је јако тешка и сложена, јер грађани од полиције очекују много више 
него од било које друге службе. Због тога је гесло “ полиција је друштвена 
заједница - друштвена заједница је полиција” остало само идеал и често не 
много више од тога. 

Полиција као орган државне принуде мора да врши своје дужности 
на такав начин да осјећа и зна да она постоји због грађана, а не грађани 
због ње. Баш због саме полицијске функције настаје непријатељско распо-
ложење грађана према полицији, јер постојање све више правила којима 
се ограничавају индивидуалне слободе и права грађана доводи до њиховог 
већег кршења и негодовања према полицији чија је дужност да обезбије-
ди поштовање тих правила. На приближавање полиције грађанима и јав-
ности данас више утичу социјални проблеми, код којих полиција помаже 
људима, савјетује их и надзире, тј. не врши своју принудну функцију, а не 
криминалитет.

Дјела говоре гласније од ријечи, али ако полиција изазове негодовање 
својом неспособношћу или нарочито неквалитетним радом, грубошћу или 
непоштеношћу, нема такве пропаганде која би могла да спријечи негативне 
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посљедице које су се због тога појавиле. 4 
У БиХ као држави која се састоји од два ентитета, права и слободе 

грађана регулисани су на основу Европске конвенције о заштити људских 
права и слобода, која има предност над свим другим законима. Задатак 
полиције је да: обезбиједи личну и имовинску сигурност, борба против 
криминала, праћење јавног реда и мира, безбједност саобраћаја итд. Поли-
цајци су дужни да штите лично достојанство сваког грађанина без обзира 
на његову вјерску, националну и другу припадност, а њихов однос према 
грађанима не смије бити понижавајући и дискриминирајући за грађане. 
Полиција мора да води рачуна о свом понашању и ставу према грађанима 
и јавности,те мора да се труди да одржи добре односе са истима што више 
није могуће чинити само преко официра за везу због великих промјена које 
се дешавају у свим сферама живота. Стога је дужност полиције да се потру-
ди да укључи и грађане у борбу против криминала, јер са оваквом стопом 
криминалних радњи разних врста полиција не може успјети без помоћи 
грађана. 

У земљама широм свијета полицијске организације имају посеб-
на одјељења за односе са јавношћу која проучавају јавно мњење о поли-
цијским организацијама, израђују и стварају методе за одржавање веза са 
јавношћу, спроводе програме у том циљу, конципирају политику тога под-
ручја, подучавају полицијске кадрове како да поступају у јавности и др.

Полиције у многим земљама развиле су велики број облика и средста-
ва за комуникацију са јавношћу и грађанима и то су:

•	 Васпитни превентивни и други програми - за чију реализацију се 
користе предавања, средства јавног информисања и др.

•	 Савјетодавни полицијски органи и савјети грађана - чији је основни 
циљ превенција криминала и побољшање стања безбједности и повјерења 
полиције и грађана.

•	 Укључивање грађана у послове полиције - представљају добровољ-
на удружења грађана која помажу обављању полицијских послова што је је-
дан вид развијеније сарадње полиције и јавности и могу бити трајне форме.

•	 Посебна пажња одређеним категоријама становника - значи да по-
лиција посвећује посебну пажњу криминогеним срединама, девијантним 
групама и групама које су склоне чешћим прекршајима или прекршајима 

4     Печер, Ј.,  Скалар, В., Милиционарски односи са јавношћу, Београд, 1973. год.  
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одређене врсте.
•	 Промјене у начину рада на терену - настоји се вратити традиционал-

ном начину патролирања, тј. да полицајци пјешице обилазе исто насеље, 
кварт или рејон.

•	 Пропагандна средства - штампају се различити плакати, снимају 
филмови који популаришу полицију, користи се штампа, радио, ТВ, одржа-
вају се предавања и организују дружења полиције и грађана. 

•	 Политика отворених врата - омогућује јавности да обилази поли-
цијске станице и лабораторије.

Постоје одређена правила понашања која полицајац мора поштовати, 
као и особине које треба да посједује да би остварио добру комуникацију 
са грађанима и јавношћу, а то су:

1. Полицајац мора бити уљудан, стрпљив, љубазан, предусретљив и 
културан у сусрету са грађанима. Мора да буде уредан, увијек тријезан, не 
смије непотребно подизати глас, гестикулирати, итд.

2. Постоје ситуације које од полицајца захтијевају различите приступе 
понашања или посебну пажњу.

3. Мора имати одређена знања која су од утицаја на односе са јавно-
шћу. На примјер патролирање, легитимисање, претресање лица, лишавање 
слободе и привођење итд.

4. Мора бити непристрасан при вршењу задатака, али имати прила-
гођен приступ у понашању према одређеним категоријама друштва.

5. Мора бити узоран у приватном животу, пажљив сусјед, добар отац и 
супруг, да избјегава пороке, да буде добар грађанин.    

Полицајац који би имао све ове квалитете мора да буде задовољан 
својим послом (нарочито да воли посао за који се опредијелио), својом ма-
теријалном ситуацијом (да може обезбиједити својој породици нормалне 
услове живота са својом зарадом) и друштвеним статусом (који такође за-
виси углавном од материјалних могућности).5

Значајан је однос полиције према мас - медијима и јавном мњењу за 
успостављање добрих односа са јавношћу, а такође и резултати научних 
истраживања који су од значаја за полицију. У данашње вријеме мас - ме-
дији доста утичу на формирање јавног мњења, јер грађани углавном своје 

5    Симеуновић, В., Часопис Дефендологија број: 8-9, Бања Лука, 2000. год.
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ставове темеље на основу информација које лансирају мас - медији. 
      Однос полиције и мас - медија може се одредити углавном као 

критички, из разлога што полиција некада није у могућности да пружи зах-
тијеване информације, али се дешава да се крију информације које би биле 
на штету угледу службе код јавности, што медији означавају као ограни-
чавање слободе штампе и кршење права грађана на објективно информи-
сање. С друге стране и медији су често под утицајем финансијера и поли-
тичара тако да је доведена у питање и њихова објективност, јер наравно 
њихови спонзори захтијевају да се преносе информације које они желе да 
чују. У свему томе би требало пронаћи компромисно рјешење у односима 
полиције и средстава информисања, тако да полиција покаже мало више 
добре воље за давање информација, а медији да пораде на објективном 
објављивању тих информација, што би значило побољшање јавног мњења 
према полицији. Када би се остварио овакав компромис, полиција и управа 
уопште, би могла да објави информације о раду, преко средстава јавног 
информисања, могла би и да издаје службене публикације, да даје обавјеш-
тења о обављању послова од стране полиције и органа управе, а да при 
томе буде сигурна да су информације објективно приказане, што би све 
скупа обезбиједило јавност рада органа управе и полиције. 

2. ИЗГРАЂИВАЊЕ ПАРТНЕРСТВА ИЗМЕЂУ ПОЛИЦИЈЕ И  
            ГРАЂАНА У ИНТЕРЕСУ БЕЗБЈЕДНОСТИ И УЛОГА  
            ГРАЂАНА У ТОМ ПРОЦЕСУ

Основни стратешки циљеви рада полиције у локалној заједници су из-
грађивање партнерства између полиције и грађана и на тој основи увођење 
проблемски оријентисаног рада, односно превентивно дјеловање на појаве 
које нарушавају јавни ред и мир и које воде криминогеном понашању. Пре-
ма томе, први корак у стратешком приступу безбједносним питањима је 
изграђивање партнерства између полиције и грађана. 

У науци се истиче да полиција најприје треба да ради на изграђивању 
коалиције са грађанима – што подразумијева рад на формирању група 
грађана у друштву са којима ће полиција на заједничким састанцима да 
одређује циљеве и приоритете рада полиције: тј. на које проблеме треба 
дјеловати, шта мучи грађане, које врсте криминала грађани сматрају да их 
највише угрожавају итд. Изграђујући партнерство са различитим групама 
у оквиру својих јурисдикција, полиција је у стању да на основу уочених 
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индивидуалних проблема дефинише оне који су заједнички. Ови напори 
представљају солидну основу за развој проблемски оријентисаног рада 
који представља кључни елемент у откривању и отклањању проблема које 
имају грађани. 

        Не само у земљама англосаксонског правног подручја (САД, Ка-
нада, Аустралија, Енглеска), већ и у Јапану и у земљама Европске заједни-
це (нпр. у Њемачкој), у последње вријеме се у вези са стратешким плани-
рањем о питањима безбједности у сам центар ставља дискусија о сарадњи 
полиције и грађана у циљу успостављања сигурнијег друштва, а посебан 
акценат се ставља на улогу грађана у том процесу. 

         Када се говори о стратешком планирању у сузбијању кримина-
литета и мјесту грађана у том процесу, потребно је имати у виду неколико 
нивоа у којима они заузимају значајно мјесто: 1) Понашање полиције треба 
да буде такво да код грађана ствара позитивне ставове према полицији, што 
треба имати у виду при спровођењу полицијских мјера и концепата. Једи-
но се на тај начин грађани могу подстицати да пријављују кривична дјела 
и да сарађују са полицијом. 2) Оријентација ка грађанима подразумијева 
узимање у обзир жеља и потреба грађана у оквиру полицијских планова. 
Жеље грађана заузимају значајно мјесто у оквиру концепата полицијских 
планирања. 3) Садашњи концепт полиције као сервиса у служби грађана, 
види грађанина као корисника полицијске дјелатности и због тога га мора 
ставити у основу полицијских планова. 4) Учешће грађанина у процесу 
полицијског планирања циљева и задатака ради стварања повољнијег и си-
гурнијег друштва, најснажније је у случајевима када грађани имају непо-
средан утицај на доношење полицијских одлука. 5) Важан аспект стратеш-
ког планирања и узимање грађана за битну одредницу појма обухвата и рад 
полиције са жртвама кривичних дјела и сл.6 

На примјер, Министарство унутрашњих послова Велике Британије 
препоручује спровођење превенције криминала у друштву путем изграђи-
вања партнерства између полиције и грађана. Препоручује се системски 
приступ и проблемски оријентисан рад полиције који се темељи на пар-
тнерству између полиције и грађана, коришћењу локалних солуција и ре-
сурса за рјешавање локалних проблема и имплементација мултиагенцијског 
рада. Изграђивању облика партнерства треба да претходе истраживања у 
друштву и прикупљање података о криминалитету. Постоје бројни докази 

6     Бранислав Симоновић, Рад полиције у заједници, ВШУП, Бања Лука 2006. год.
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који указују да је удружени приступ у рјешавању проблема далеко успјеш-
нији него изоловане акције које предузима полиција, други субјекти локал-
не заједнице или поједини грађани самостално, зато што недостају удруже-
на активност и кохерентне организационе структуре. Успјешна удружена 
активност и реализација партнерства у друштву захтијева извјесне органи-
зационе промјене како у полицији тако и код других партнера.7  Промјене 
треба да буду усмјерене у правцу олакшавања могућности за изграђивање 
партнерских односа, мултиагенцијски рад и проблемски оријентисан при-
ступ. Организовање партнерских односа и изграђивање организационих 
облика на којима се темељи партнерство, мора да буде подржано од стране 
полиције, локалних органа власти и кључних сегмената друштва. Ово у 
принципу није ни мало лак задатак, али ако се оствари, убиру се значајни 
плодови.

3. ГРАЂАНИ ПОМАЖУ ПОЛИЦИЈИ У БОРБИ ПРОТИВ  
            КРИМИНАЛА И КОРУПЦИЈЕ

Чињеница је да су организовани криминал и корупција присутни и да 
показују тренд експанзије, те да се испољавају кроз нове облике, прила-
гођавајући се друштвено-економским и политичким односима сваке земље. 
За постојање организованог криминала потребни су сљедећи услови: 

•	 постојање криминалне организације са хијерархијским устрој-
ством, дисциплином, подјелом задатака, израженом улогом шефа и са 
планским и организованим приступом у вршењу криминалне дјелатности,

•	 циљ који се састоји у сталном богаћењу и стварању огромног про-
фита, па и у настојању ка освајању политичке власти,

•	 употреба насиља као средства за остваривање циља код одређене 
врсте кривичног дјела, као и у одређеним ситуацијама. За постојање орга-
низованог криминалитета потребно је да постоји успостављена криминал-
на веза између криминалне организације и представника државе и њених 
органа.

Успостављена веза са државним врхом пружа на неки начин зашти-
ту овом виду криминала. Организовани криминал је много тежи и опас-
нији за друштвену заједницу баш у овом случају када постоји веза између 

7     What’s Working – Community Policing achieved through Strategic Planning, Community Policing Consor-
tium, http://www.communitypolicing.org/works/what.txt
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криминалне организације и државних органа. Криминална веза између 
државних органа и криминалне огранизације најчешће се остварује раз-
ним видовима корупције, уцјенама, одређеним услугама, наградама и 
притисцима. 

Под корупцијом се подразумијева чин подмићивања и други посту-
пак који се повезује са извршењем дужности од стране лица запослених 
у друштвеном и приватном сектору, када такав поступак представља кр-
шење њихових дужности, што проистиче из положаја државног службе-
ника запосленом у приватном сектору или независног службеника, а са 
циљем стицања незаконите користи за себе или друго лице. Конвенција 
Уједињених нација о борби против траснационалног организованог кри-
минала предвиђа кажњавање корупције као кривичног дјела учињеног са 
намјером:

•	 обећање, понуда или давање непримјерене користи државном 
службенику, која је намијењена њему или другом лицу, како би тај служ-
беник дјеловао или се суздржао од дјеловања у обављању своје дужности,

•	 тражење или прихватање од стране државног службеника било 
посредно или непосредно незаконите користи како би дјеловао или се суз-
држао од дјеловања у обављању своје службене дужности.8

Приликом борбе полицијских органа против корупције и криминала 
уопште веома је значајна помоћ грађана. У неким земљама, као што је САД, 
постоје програми за заштиту свједока који грађанима пружају сигурност од 
одмазде у случају када су свједоци неком кривичном дјелу или корупцији. 
Полиција сама не може да се бори против криминала и из тога разлога се 
труди да оствари што боље контакте и односе са грађанима, јер они и у слу-
чају када су упознати са неким кривичним дјелом или његовим починио-
цем не желе да то открију полицији баш због страха од одмазде криминала-
ца. Тако да често људи кажу да је боље да се не мијешају да не угрозе своју 
породицу и препуштају полицији да се побрине за евентуалне проблеме, 
јер је устаљено мишљење да је једини посао полиције да открива кривична 
дјела и хвата починиоце. Исти је случај и са корупцијом. Многи службени-
ци су свједоци корумпираности својих директора или надређених, али из 
страха од губитка посла не усуђују се пријавити то полицији. Док постоје 
неки који су и сами подложни корупцији, која је код нас у послијератним 
годинама постала такорећи популарна и мање више су сви били у ситуацији 

8     Бошковић, М., Часопис Дефендологија број: 11-12, , Бања Лука, 2000. год.
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или да приме мито или да га дају да би остварили неке и најситније циљеве. 
Људи су данас навикли да подмићују, те се тиме служе чак и онда када за то 
нема ни најмање потребе те на тај начин и себе доводе у опасност. Грађа-
ни треба да се супротставе томе и да свако и најситније дјело корупције 
пријаве како би допринијели смањењу и потпуном уништењу оваквог вида 
криминала. Сваки вид криминала треба да се сасјеца у коријену, јер ако се 
на вријеме не реагује то прелази у епидемију. 

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

У суштини овога рада су сарадња полиције и грађана, односи полиције 
и јавности, што је веома опширна тема која овдје није у цјелости обрађена.

О овим односима може се још доста рећи, али искуства грађана говоре 
за себе. Мали је број грађана који заиста немају примједби на рад полиције 
и на њихов однос према њима. Нажалост, оваквој ситуацији су доприније-
ли многи фактори, од којих је рат сигурно најважнији. Чињеница је, да се за 
вријеме рата није водило рачуна какви се људи регрутују у полицију. Тако 
да сада долазе до изражаја њихове, нарочито лоше особине, односно дола-
зи до изражаја нарочито њихово опште васпитање, као и ниво образовања. 
Лик оваквог полицајца неће моћи оставити добар утисак на грађане, али 
млади кадрови који су регрутовани послије рата показују сасвим супротно. 
Они ће моћи да постигну успјех у комуникацији са грађанима, али је по-
требно да се одбране од лошег утицаја њихових колега који су, нажалост, 
велики број њих, залутали у полицијске снаге. Ако се остваре програми 
побољшања сарадње полиције и грађана, полиција ће постати главни ос-
лонац грађанима за рјешавање својих проблема и грађани ће моћи да се 
поносе својом полицијом, а и полиција грађанима. Неће бити одбојности 
и скривања важних података ни од стране грађана, као свједока, нити од 
стране полиције, те ће се успоставити један заједнички механизам за борбу 
против криминала.

Да би дошло до потпуне сарадње и повјерења мора да се истраје на 
обје стране. Полиција мора да има стрпљења, јер дуге године неповјерења 
није лако исправити и успоставити повјерење.

Код нас је тај процес још теже провести због вишенационалне струк-
туре становништва. Многи полицајци, нарочито они регрутовани у рату 
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још увијек имају предрасуде према другим нацијама, то је случај у цијелој 
БиХ. Добре односе могу да развију млади кадрови који немају предрасуде, 
јер су се школовали заједно са припадницима других нација. Значајно је 
наиме и то да је извршена реорганизација полицијских снага када се ради 
о националним мањинама, те је у редове полиције регрутован и један број 
припадника националних мањина и то у односу на број становника друге 
нације. Такође је значајно да се сада припадници других нација могу обра-
тити полицији, писмено или усмено, користећи свој национални језик. 

Све је ово значајно за даљњу сарадњу када се говори о помоћи грађана 
у борби против криминала и корупције. Ове незаконите радње су највећа 
пријетња безбједности у нашој земљи. Зато је веома значајна помоћ грађа-
на у борби, јер је полиција, и све друге институције надлежне за та питања, 
немоћна без њихове помоћи. Полицијске старјешине треба да прошире 
контролу у циљу борбе против могућих случајева корупције унутар саме 
полиције, и борбу за већу самоиницијативност, темељност и професиона-
лизам у раду. 

У све ово треба да се укључи и парламент, влада и други органи зако-
нодавне и извршне власти који имају утицаја на сектор безбједности, од 
кога зависи сигурност грађана и цијеле државе, а и њено функционисање, 
односно хармонија у држави.

Такође, веома важно је напоменути и чињеницу да већина полицајаца 
у РС у последње вријеме свакодневно присуствује разним курсевима, се-
минарима и предавањима који се врше на тему побољшања односа између 
полиције и грађана, од стране локалних инструктора као и од стране међу-
народне полиције. Ови курсеви и предавања могли су осигурати основно 
разумијевање концепата сарадње полиције и грађана, али можда би у бу-
дућности требало више обуке и предавања на ову тему. 

Логистика и опрема у већини полицијских станица је стара, застарјела 
и недовољна. Очигледно је да успјешна имплементација пројеката боље 
сарадње грађана и полиције зависи више од менталитета и понашања поли-
цајаца него од опреме. Али је такође очигледно да радна околина и опрема 
утичу на квалитет рада и то може бити препрека за однос са грађанима.

 Дефинитивно је у нашем друштву сазрела свијест о потреби све-
укупних друштвених реформи. Несумњиво је да реформа полиције зау-
зима веома значајно мјесто у том настојању. Свјетски трендови у развоју 
полиције указују да свака озбиљна друштвена заједница мора да изгради 
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полицију која ће се темељити на неколико постулата: деполитизација по-
лиције; систем спољне и унутрашње контроле; његовање и унапређење од-
носа између полиције и грађана; настојање да се полиција технички осав-
ремени и осмишљена стратегија превенције криминалитета. Није могуће 
организовати ефикасну и хуману полицију без јасно дефинисане страте-
гије превенције криминалитета. У овом моменту у свијету је најбољи и 
најприхваћенији модел превенције криминалитета управо већа сарадња 
полиције и грађана и стварања бољих међусобних односа. Због тога је и 
усвајање оваквог начина рада један од неопходних услова за приступање 
Европској заједници.

Из свега је видљиво да полиција мора наметнути тезу да криминали-
тет, јавни ред и мир, безбједност људи и имовине, није само задатак и про-
блем полиције, већ да су то проблеми друштва у цјелини, те како се ти 
проблеми могу свести на сношљив ниво само учешћем свих потенцијала 
друштвене заједнице. Овим полиција не смије побјећи од својих обавеза и 
одговорности за укупну безбједност, већ напротив ставити се у функцију 
друштвене заједнице и својим транспарентним дјеловањем, подстицајем и 
остваривањем партнерских односа у заједници, стварањем повјерења код 
грађана, доприносити ефикасном рјешавању проблема заједнице и то про-
наласком адекватног модела партнерског дјеловања.
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1. ПОЈАМ ПОЛИЦИЈЕ

Сама ријеч полиција потиче од латинске ријечи „politia“а преузета је 
од грчке ријечи „polis“ што значи држава или град. Иако ријеч полиција има 
поријекло у античкој Грчкој, у ширу употребу у европским државама улази 
у седамнаестом и осамнаестом вијеку, а означавала је регионалну државну 
организацију, што значи цијелу државну управу. Ријеч полиција има више-
струко значење и односи се на:
- Посебну државно-извршну службу, односно орган управе који врши 

унутрашње послове,
- Припаднике ових органа као цјелине,укључујући и њихов униформи-

сани састав,
- Објекте у које су ови државни органи и њихове јединице полиције 

смјештени,
- А некада на дјелатности које ови органи и њихове полицијске снаге 

врше.
Данас се ријеч полиција код нас, као и у другим земљама, употребљава 

у више значења.У организационом смислу, под полицијом се прије свега 
подразумијева државни орган са свим његовим организационим елемен-
тима. Полиција у функционалном смислу означава значајан орган вршења 
државне власти, која је повјерена полицији да би она могла да остварује 
безбједност државе и грађана.У нашем правном систему полиција би се 
могла дефинисати као орган државне управе чији је превасходни задатак 
да штити јавни поредак, тј.да извршава послове који се односе на безбјед-
ност државе и њених грађана,одржавањем јавног реда и мира, превенцијом 
и репресијом криминалитета,те извршавањем других послова из њене 
надлежности.

У зависности од тога да ли полицију посматрамо у историјском или у 
савременом контексту, и сам појам полиције се може тако одредити, дакле 
као историјски и савремени појам полиције. Сам садржај појма полиције 
мијењао се кроз кроз историју, па је некада појам полиција означавао неш-
то друго, и не оно што данас означава. Појам полиције са аспекта његове 
савремене димензије могуће је различито одредити. Ту постоје значајне по-
тешкоће, како због различитих организационих модела, тако и због неријет-
ко различитих задатака које полиција има у појединим земљама. Имајући 
све ово у виду, “могло би се закључити да се данас ријеч полиција првен-
ствено користи да означи посебно организовану службу или више служби 
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за одржавање јавног реда и мира, за превенцију и репресију криминалитета 
и извршавање закона, као и припаднике те службе, односно тих служби.“

Према широко прихваћеном становишту, може се рећи да је: “Поли-
ција формација лако наоружаних, покретних и посебно обучених оружа-
них снага. Задатак полиције је да одржава јавни ред и поредак и да као 
апарат принуде стоји на располагању органима власти ради обезбјеђивања 
и остваривања поштовања њихових одлука примјеном принуде у мањем 
обиму. Полиција открива и отклања угрожавања безбједности одређеног 
поретка и на тај начин остварује личну и имовинску сигурност грађана.“

Полиција је највидљивији дио структуре власти који је одговоран за 
јавну безбједност. Упркос огромном притиску да се избори са надолазећом 
плимом организованог криминала и нових пријетњи по међународну и на-
ционалну безбједност, укључујући и оне које проистичу из тероризма, по-
лиција мора да дјелује у складу са законом своје државе и међународним 
законом и да у сваком тренутку поштује људска права.

2. ПОСЛОВИ ПОЛИЦИЈЕ

Основни послови полиције споро се мијењају, али услови у којима се 
обављају и начини на који се због промјене услова морају обављати из-
узетно се брзо мијењају. И поред тога, могуће је опредијелити неколико 
основних група послова полиције, имајући првенствено у виду већ изврше-
ну класификацију њених функција (управна, кривична, прекршајна, нор-
мативна) и надлежности. Из нашег правног поретка могао би се извести 
закључак о пет основних послова полиције, а то су:

	Заштита безбједности државе;
	Спречавање (превенција) криминалитета; 
	Сузбијање (репресија) криминалитета;
	Одржавање јавног реда и мира;
	Управни унутрашњи послови.
У ове основне групе послова могу се разврстати и одговарајући дије-

лови група послова који се односе на: обезбјеђивање јавних скупова, обе-
збјеђивање одређених личности и објеката, остваривање безбједности са-
обраћаја на путевима, контролу преласка и заштиту безбједности границе, 
остваривању безбједности положаја странаца, контролу оружја и муниције, 
контролу експлозивних и других опасних материја, заштиту од пожара, 
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одлучивање о држављанству, евидентирање и контролу пребивалишта и 
боравишта, одређивање јединственог матичног броја, издавање личне кар-
те и путних исправа.                                                                                                                                     

Прва група обухвата тзв.обавјештајне активности које се састоје од 
прибављања информација политичке, економске и друге природе. Поли-
ције које су за то одговорне врше надзор и прикупљање информација које 
се односе на унутрашњу и спољну безбједност земље. Неке врше и истраге 
злочина који задиру у подручје њихових активности.

Друга група послова обухвата спречавање (превенцију) криминалите-
та као и других деликата. Начини превентивног дјеловања су различити, 
али се у свим земљама користи ефекат одвраћања који се постиже при-
суством полиције на улицама, патролама, мјерама посебног надзора, кон-
трола поштовања прописа о оружју и муницији, експлозивним и другим 
опасним материјама, идентификационим и путним исправама.У неким 
земљама превенцијом се сматра и надзирање потенцијалних деликвената и 
повратника, упозоравање и заштита коју полиција пружа могућим жртвама 
кривичних дјела, сачињавање и реализација програма намијењених зашти-
ти грађана од криминала.

Трећа група послова обухвата сузбијање (репресију) криминалитета. 
Борба против криминала је карактеристична за ангажовање полиције у 
већини земаља. Дужност полиције – да примијени закон и спријечи крими-
нал врши се ангажовањем полиције у истрагама чији је циљ да се открију 
кривична дјела, да се прикупе докази и да се утврде и пронађу извршиоци. 
У неким земљама полиција је овлашћена да лиши слободе и привремено 
задржи неко лице, без одлуке суда, а у другим није. Законска рјешења су 
различита, али основни задатак је исти. Полиција врши истрагу, односно 
поједине истражне радње да би извршиоци кривичних дјела могли бити 
осуђени – било да чини самостално или да поступа по налозима и упустви-
ма суда.

Четврта група послова у већини земаља обухвата одржавање јавног 
реда и мира за које је полиција у цјелини или дјелимично одговорна. Ти по-
слови обухватају растурање незаконитих скупова, интервенције у случају 
грађанских нереда и другог нарушавања јавног реда и мира у већем обиму, 
када се користе и савремено опремљене специјалне јединице униформи-
сане полиције. Послове одржавања јавног реда и мира и у нашој земљи 
обавља униформисана полиција.
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Пета група послова полиције обухвата административне дужности, 
што одговара управним унутрашњим пословима код нас. Циљ неких од ад-
министративних мјера полиције јесте превенција криминала, али су бројне 
и значајне и друге области одговорности полиције за примјену администра-
тивних прописа, односно административних и мјера надзора, као што су 
контрола саобраћаја на путевима, контрола преласка границе и кретања 
и боравка странаца, издавање саобраћајних и возачких дозвола, издавање 
идентификационих и путних исправа.

Највећи дио послова полиција обавља без примјене мјера принуде и 
употребе средстава принуде, а дио професионалних припадника полиције 
на управним унутрашњим, односно административним, као и пратећим 
пословима полиције и није наоружан, ни опремљен другим средствима 
принуде. Чак и полицајци који то јесу, принуду само изузетно примјењују. 
И према свјетским статистичким подацима, мјере принуде примјењују се 
само у пет одсто случајева. Без обзира на разлике између појединих група 
послова из дјелокруга полиције, њихова концентрација и обављање у окви-
ру јединствене дјелатности полиције има несумњиве предности у односу 
на њихову деконцентрацију по групама  (врстама, функцијама...) и распар-
чавање на више различитих полиција у погледу стварне надлежности. У 
обављању послова полиција мора да обезбиједи и равнотежу између за-
конитости и ефикасности због чега, поред унутрашње, у већини правних 
поредака постоји и спољашња контрола – парламентарна и друга. Сарадња 
полиције и других органа који се баве сродним проблемима може значај-
но допринијети рационалнијем и ефикаснијем обављању послова. То се 
првенствено односи на сарадњу полиције са царином, органима надлеж-
ним за пореске и друге финансијске послове, за саобраћај, за социјални 
рад и другим. Поред ове („унутрашње“) сарадње, међународна полицијска 
сарадња која се одвија у складу са међународним обавезама које су односне 
земље прихватиле све је значајнија за остваривање безбједности  у савре-
меним условима. Ова полицијска дипломатија доприноси развоју међуна-
родне сарадње у цјелини, али може удовољити и практичким полицијским 
потребама за стручним и благовременим рјешавањем начелних питања и 
конкретних захтјева полиције која у њој учествује. Ту сарадњу између раз-
личитих државних полиција олакшавају међународне полицијске органи-
зације, прије свега прикупљањем, обрадом и брзом размјеном информа-
ција.Оснивање и рад међународне полиције подразумијева да се државе у 
томе одрекну мањег или важног дијела свог суверенитета.
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Поред унапређења унутрашње и међународне сарадње, полиције већи-
не земаља настоје да одрже и увећају своју ефикасност и на друге начине 
путем образовања и дјеловања специјалних јединица, одјељења и специја-
лизованих организационих јединица и путем специјалне обуке. У експан-
зији је и коришћење техничких средстава, све разноврснијих и многоброј-
них. Без обзира на евидентне резултате које полиција у великом броју зе-
маља постиже на сопственом кадровском и техничком јачању, све бројнији 
послови које полиције добијају у надлежност и све тежи услови у којима 
обављају своје послове, указују да проблем ефикасности полиције на дуже 
стазе неће моћи адекватно да се рјешава повећањем ефектива, техничке 
опремљености и сличним мјерама. Ефикасност полиције, тј. резултати које 
ће остварити у обављању послова из своје надлежности у овој фази развоја 
савременог свијета зависиће првенствено од побољшања услова у којима 
полиција обавља своје послове.

3. УЛОГА ПОЛИЦИЈЕ

Свуда у свијету полиција је под притиском да се избори са растућим 
криминалом и пријетњама по међународну и националну безбиједност. 
Ипак, полиција мора у свако доба да дјелује у складу са домаћим пропи-
сима (као што су устав, кривични закон и закон о полицији) и међународ-
ним стандардима за спровођење закона и да у пракси покаже посвећеност 
владавини права. Законска регулатива и писани прописи којима се у раду 
и понашању руководи треба да буду јасни, прецизни и, такође, доступни 
јавности. Ови прописи и смјернице треба да дефинишу функционалне уло-
ге полиције, као и вриједности, мисију, циљеве и приоритете службе. Они 
такође треба да садрже јасна правила, прописе и добру праксу за извршење 
специфичних полицијских задатака. Поред тога, они треба да законски 
регулишу полицијска овлашћења, као и да прецизно дефинишу кривичне 
прекршаје. Полицијско особље биће подложно истом законодавству као и 
обични грађанин, док изузеци једино могу бити оправдани у сврху адекват-
ног обављања полицијског посла у демократском друштву.

Полиција мора увијек да реагује у ситуацијама када су ред и закон 
угрожени – чак и када полицајац није на дужности – увијек у оквиру својих 
могућности. Полиција је обавезна да спроводи закон без обзира на со-
цијални статус осумњиченог или на његову организациону или политичку 
припадност.
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4. ЦИЉЕВИ ПОЛИЦИЈЕ

Главни циљ рада полиције јесте побољшање квалитета живота, а не 
само борба против криминала. Полиција грађане треба да посматра као 
партнере, али и грађани, такође, треба да пруже свој допринос у реализа-
цији овог концепта. Поред тога, циљеви полиције су: 

	Продријети у све аспекте безбједног угрожавања са циљем сприје-
чавања криминала и других опасности и на тај начин уклонити осјећај 
несигурности.

	Предузети све неопходне мјере и радње како би се смањио крими-
нал и отклониле опасности.

	Подучити грађане да правилно процијене опасност и превазиђу 
осјећај страха.

	Смањити осјећај страха грађана, те подржавати превентивно пона-
шање и акције.

	Елиминисати факторе који погодују развоју криминалитета и дру-
гих опасности.

	Развијати и јачати осјећај одговорности међу грађанима, чак и онда 
када су у питању лична и имовинска безбједност других људи.

	Промовисати сарадњу између полиције и грађана. Охрабривати 
грађане да обавјештавају полицију на један одговоран начин, у случају када 
се деси кривично дјело или нека друга опасност.

ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ

Припадници полиције морају да схвате своју појединачну одговор-
ност, јер њихово понашање утиче на стварање слике о органима примје-
не права у цјелини. Поштовање људских права и слобода зависи од од-
говарајућег знања и досљедне употребе таквог знања у свим ситуацијама 
оперативне примјене права. Стално образовање и обука неопходни су 
за стицање знања, ставова, вјештина и понашања која су у складу са 
највишим међународно признатим стандардима о заштити људских права 
и слобода.

Полиција представља јавну службу, створену законом, са циљем да одр-
жава јавни ред, примјењује државне законе и пружа потребну помоћ у ван-
редним ситуацијама.
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Ефикасан и правилан рад и учинак полиције зависи од квалитета мо-
гућности за рад сваког појединца у органима примјене права. Примјена 
права није само професија која се састоји у примјени стандардних рјешења 
за устаљене проблеме, већ је она умјетност схватања слова и духа права, 
као и јединствених околности у којима се појављују поједини проблеми. 
Примјена права не може се заснивати на незаконитој, дискриминаторској 
или самовољној пракси полиције. Таква пракса може уништити повјерење 
јавности, поштовање и подршку и само ће нарушавати и скрнавити углед 
полиције. Људски фактор у примјени права не смије угрожавати захтјеве 
законитости.



ПОЈАМ, ПОСЛОВИ И УЛОГА ПОЛИЦИЈЕ

59

ЛИТЕРАТУРА

1. Вејновић Душко, Дефендологија -  Друштвени аспекти безбједности 
модерне државе, Бања Лука, 2002. год.

2. Бранислав Симоновић, Рад полиције у заједници, ВШУП, Бања Лука, 
2006. год.

3. Вејновић Душко, Право на право,Удружење дефендолога Републике 
Српске, Бања Лука, 2006. год.

4. Дувњак, Н., Часопис Дефендологија број: 8-9, Бања Лука, 2000. год.

5. Печер, Ј.,  Скалар, В., Милиционарски односи са јавношћу, Београд, 
1973. год.

6. What’s Working – Community Policing achieved through Strategic Planning, 
Community Policing Consortium, http://www.communitypolicing.org/
works/what.txt.

7. Бошковић, М., Часопис Дефендологија број: 11-12,  Бања Лука, 2000. 
год.

8. Јовичић, Д., Програм “Рад полиције у заједници”, Бања Лука, 2002. год.

9. Кларк, Јаћимовић,  К., Пројекат за односе са друштвеном заједницом, 
УН - Мисија у БиХ, 2000. год.

10. Edwin Meese III, Community and the Police officer, I: Willard M. Oliver, 
Community Policing, Clasical Readings, str. 311 – 312

11. Удружење дефендолога РС, Дефендологија број: 8-9/2000,  Бања Лука.

12. Интернет страница МУП-а Хрватске, Приручник “Рад полиције у 
заједници”.





61

RAZVOJ I INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA
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APSTRAKT
Uslоvi izuzetno konkurentnog savremenog svеtskоg tržištа nameću neop-

hodnost svim prеduzеćа  da moraju rаzviјаti svојu tržišnu i kоnkurеntsku pо-
ziciјu isključivo putеm strategije razvoja koja je zasnovana na elementima mе-
đunаrоdnе оriјеntаciје. Prоmеnа strukturе učеsnikа, а nаrоčitо tržišnоg pоtеn-
ciјаlа i аktivnоsti pојеdinih fоrmi mеđunаrоdnоg pоslоvаnjа, fаvоrizuје uprаv-
ljаčki i prеduzеtnički pristup pri uključivаnju u mеđunаrоdnе tоkоvе. Intеrnа-
ciоnаlizаciја pоslоvаnjа prеduzеćа u zemljama u tranziciji sе mоžе pоsmаtrаti 
kао јеdnа оd strаtеgiјskih оpciја i kао ključnih fаktоr unаprеđеnjа pоslоvаnjа 
u cilju ublаžаvаnjа nеgаtivnih pоslеdicа koje sa sobom nosi proces ekonomske 
svetske glоbаlizаciје. U tom smislu nameće se potreba dа strukturnа kоncеpciја 
prеduzеćа budе zаsnоvаnа nа stalnom uvećanju svog kvantuma znаnja, u cilju 
pоvеćаnja еfikаsnоsti i еfеktivnоsti, nе zаnеmаruјući ni оstаlе principе pоslоvа-
njа koji su nužno prisutni u svim preduzećima. Rеstruktuirаnjе је u suštini  veo-
ma kоmplеksаn prоcеs, jer zаhtеvа obimnu i stručnu аnаlizu vеlikоg brоја fаk-
tоrа, kојi utiču nа оrgаnizаciоnо i uprаvljаčkо prilаgоđаvаnjе prеduzеćа.

Ključne reči: restruktuiranje, poslovanje, internacionalizacija.
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Terms of highly competitive modern world market dictates the necessi-

ty that allcompanies have to develop its market and competitive position so-
lely through a strategy which is based on elements of the international orien-
tation. To change the structure of the participants, especially the market po-
tential and the activity of certain forms of international business, manage-
ment and favors entrepreneurial approach in joining the international main-
stream. Internationalization of business activities in countries in transition can 
be seen as one of the strategic options as a key factor in improving business 
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operations in order to mitigate the negative effects brought by the global process 
of economic globalization. In this sense there is a need to structure the com-
pany concept is based on continuousin creasing their quantum of knowledge, in 
order to increase efficiency and effectiveness,not neglecting other business prin-
ciples that are necessarily present in all enterprises. Restructuring is essentia-
lly a very complex process, requiring extensive and expert analysis of the fa-
ctors that affect the organization and management companies adapt.

Key words: restructuring, business, internationalization.

UVOD

U savremenim uslovima poslovanja izražene međunarodne konkurencije, 
privredni subjekti ne moraju da budu ograničene na jednu zemlju, domaću pri-
vredu, region, geografsko područje, niti na jednu granu i delatnost. Sve su prisut-
nije tendencije globalizacije, internacionalizacije, diversifikacije, ukidanja ogra-
ničenja bilo koje vrste za svrsishodno, ekonomski opravdano ponašanje firmi 
nametnuto između ostalog i bitnim karakteritsikama i obeležjima savremenih, 
informacionih tehnologija. Firme mogu da konkurišu globalnim strategijama u 
okviru kojih se odvijaju aktivnosti locirane u različitim zemljama. To podrazu-
meva mobilizaciju svih potencijala privrednih subjekata u ostvarivanju strategije  
internacionalizacije poslovanja.

1. SUŠTINA INTЕRNАCIОNАLIZАCIЈЕ

Zа mnоgа prеduzеćа ulаzаk nа glоbаlnа tržištа znаči prоmеnu uprаvljаč-
kе strаtеgiје. Pоstојi mnоštvo dоkаzа dа uspеšnа intеrnаciоnаlizаciја mаlih i 
srеdnjih prеduzеćа imа pоsеbаn uprаvljаčki stil. Gеnеrаlnо, prеduzеćа sа prоcе-
simа intеrnаciоnаlizаciје imајu dоbrо strukturirаnu uprаvu, kоја sе kоncеntrišе 
nа glаvnе аktivnоsti, čеstо kupuјući nе sаmо fizičkе inputе, nеgо i pоslоvnе 
uslugе. Promena upravljačke strategije treba da rezultira efikаsnо plаnirаnjе koje 
mora da uzme u obzir kompleksnost strаtеških vеza sа inо-pаrtnеrima, lоkаlnо 
оkružеnjе, razne bаriјеrе, јеzik, kао i zаhtеve i kulturu kupаcа.

Intеrnаciоnаlizаciја је prоcеs u kоmе firmе, čiје је sеdištе u јеdnој zеmlji, 
pоstаnu аktivnе u višе оd јеdnе zеmljе. Nа glоbаlizоvаnоm supеrkоnkurеntnоm 
tržištu dаnаšnjicе, intеrnаciоnаlizоvаnjе pоslоvаnjа је čеstо јеdini nаčin kоnti-
nuirаnоg оdržаnjа stаlnе konkurentske prеdnоsti.[1]
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Preduzeće, da bi bilo uspešno na ino tržištu, mora da iskazuje spоsоbnоst 
brzоg prilаgоđаvаnjа i rеаgоvаnjа - idеntifikоvаnjе tržišnih mоgućnоsti i da daje 
оdgоvоre nа tе mоgućnоsti. Kada je reč o neizbežnim  prеprеkama sa kojima se 
preduzeće neminovno susreće u procesu intеrnаciоnаlizаciјe, ono mora da raču-
na na sledeće prepreke: 

−	 nеfоrmаlnе trgоvinskе prеprеkе;
−	 finаnsiјskо оptеrеćеnjе (finansijski rizici);
−	 kulturnе bаriјеrе (jezik, tradicija);
−	 strаnо rеgulаtоrnо оkružеnjе;
−	 nеdоstаtаk dоmаćе pоdrškе (finаnsiјskа pоdrškа, sаvеti).

Slikа br. 1.  Prоcеs intеrnаciоnаlizаciје

Autor: Ivanković, S.

Kоd nајvеćеg brоја prеduzеćа аktivnоsti intеrnаciоnаlizаciје sе klаsifiku-
јu kао pоslоvi mеđunаrоdnе trgоvinе ili izvоznоg mаrkеtingа, štо prеdstаvljа 
prvu еtаpu. Tеk kаsniје dоlаzi dо dirеktnе ili indirеktnе sаrаdnjе sа inоstrаnim 
prеduzеćimа ili pаk dо dirеktnih invеsticiја u inоstrаnstvu, kоје stimulišu tr-
gоvinskе аktivnоsti, dаlеkо slоžеniје, nаrоčitо zа prоcеs uprаvljаnjа.
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Nе pоstаvljа sе pitаnjе dа li ćе sе ići nа strаnо tržištе i mеđunаrоdnu pоslоv-
nu sаrаdnju, vеć kаkо, kојоm brzinоm i nа kојi nаčin treba stеći kоnkurеntskе 
prеdnоsti nа inоstrаnim tržištimа. Iz оvоga prоističе dа sе prоcеs intеrnаciоnаli-
zаciје оdviја krоz tri fаzе:[2]

1. fаzа intеrnаciоnаlizаciјe koja je zаsnоvаnа nа trgоvinskim оdnоsimа, 
štо sе svоdi nа tо dа sе prоizvоdnjа оdviја u sоpstvеnој zеmlji zа nеpоznаtоg 
kupcа, tј. bеz nеpоsrеdnе kооrdinirаnе аktivnоsti sа inоstrаnim prоdаvcimа;

2. fаzа intеrnаciоnаlizаciјe sаmоg prоcеsа pоslоvаnjа, kоја uključuје 
kооrdinаciјu аktivnоsti u rаzličitim zеmljаmа, sаrаdnju sа inоstrаnim pаrtnеrimа 
krоz trаnsfеr tеhnоlоgiје, znаnjа i iskustаvа;

3. fаzа intеrnаciоnаlizаciјe pоtеnciјаlа prеduzеćа, gdе је prеtеnziја 
prеduzеćа dа krоz dirеktnе invеsticiје uspоstаvi filiјаlе u inоstrаnој zеmlji zа 
оstvаrivаnjе prоizvоdnjе i mаrkеtingа.[3]

Nezaustavljivim tokom prоcеsа glоbаlizаciје neminovno se јаvljајu nоvа 
pitаnjа funkciоnisаnjа mеđunаrоdnе еkоnоmiје, gdе је svе vеći nаglаsаk nа 
kоnkurеtnоst prеduzеćа, а držаvа је kаtаlizаtоr u izgrаđivаnju tе kоnkurеt-
nоsti. Svаki učеsnik nа mеđunаrоdnоm tržištu imа оsnоvnu pоtrеbu dа izgrаdi i 
sprоvоdi јаsnu ili оdrživu strаtеgiјu, u cilju kаpitаlizоvаnjа еvеntuаlnih strаtеš-
kih prеdnоsti. Оsnоvu strаtеških prеdnоsti svаkоg tržišnog učеsnikа činе kоn-
kurеntskе prеdnоsti nа mikrо i mаkrо nivоu. Оnо štо kаrаktеrišе kоnkurеnciјu 
u sаvrеmеnim uslоvimа је njеnа rеlаtivnоst i nеpоstојаnоst, оbzirom da је iz-
gubilа lоkаlnе аtributе i pоstаlа mеđunаrоdnа i glоbаlnа pо fоrmi, оblicimа i 
intеnzitеtu.

 2. MODALITETI  INTЕRNАCIОNАLIZАCIЈЕ

Najčešći modalitet internacionalizacije je pоdugоvаrаnjе (оutsourcing) pod 
kojim se pоdrаzumеvа pоtpisivаnjе ugоvоrа sа spоljnоtrgоvinskоm firmоm, u 
kојеm sе prеciznо dеfinišu uslugе i rokovi  u kome ćе pоsао biti оdrаđеn kao 
i kаkvа ćе biti pоdrškа spoljnotrgovinske firme pо prеuzimаnju prојеktа. Оvо 
rеšеnjе bez obzira što u startu zahteva veća finansijska ulaganja, nа duži rоk 
prеdstаvljа isplаtivu оpciјu, jer prеduzеću оmоgućаvа dа pri ruci uvеk imа si-
gurnе stručne saradnike, kојi sе mоgu аngаžоvаti pо pоtrеbi i brinuti о tеhnič-
kim pојеdinоstimа.[4]

Drugi način internacionalizacije su strаnе dirеktnе invеsticiје (SDI) koje 
pоdrаzumеvајu kupоvinu pоstојеćih ili izgrаdnju nоvih prеduzеćа u inоstrаnstvu. 
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Оvај оblik mеđunаrоdnе pоslоvnе аktivnоsti u nајvеćеm stеpеnu аngаžuје 
prеduzеćе. S оbzirоm nа znаčајnо prisustvо pоlitičkоg, еkоnоmskоg i finаnsi-
јskоg rizikа, tо је аktivnоst sа nајvеćim pоtеnciјаlnim dоbitkоm ili gubitkоm. 
Strаnе dirеktnе invеsticiје zаhtеvајu аngаžоvаnjе mеnаdžmеntа u pоslоvаnju 
prеduzеćа u kоје sе invеstirа. Svrhа је kоntrоlа pоslоvаnjа i pristup inоstrаnim 
tržištimа, vеćа prоdаја u inоstrаnstvu nеgо putеm klаsičnih izvоznih pоslоvа, 
pristup inоstrаnim izvоrimа i dеlimičnо vlаsništvо.[2]

Treći način internacionalizacije predstavljaju strаtеškа partnerstva izmеđu 
prеduzеćа kоја kоmbinuјu izvоrе, spоsоbnоsti i suštinu kоmpеtеntnоsti, kаkо bi 
sе оstvаriо zајеdnički intеrеs. Pоnеkаd је pаrtnеrstvо pоtrеbnо dа sе оstvаri kоn-
kurеntski pаritеt prе nеgо kоnkurеntskа prеdnоst. Оsnоvа zа uspеh је dоbrо dе-
finisаnа nаmеrа i strаtеgiјskе оriјеntаciје pаrtnеrа.[5] Tеrmin strateškog partner-
stva pоkrivа svе оblikе sаrаdnjе izmеđu prеduzеćа u mеđunаrоdnој еkоnоmiјi 
kојi su višе оd uоbičајеnih tržišnih trаnsаkciја, а mаnjе оd spајаnjа i pripајаnjа 
prеduzеćа. Svrhа ulаskа u strаtеškа sаvеzništvа trеbа dа budе јаčаnjе kоnkurеn-
tnоsti prеduzеćа nа glоbаlnоm tržištu ili njеgоvim sеgmеntimа. 

Vеliki brој prеduzеćа u sаvrеmеnој svеtskој privrеdi nisu tаkvоg pоtеn-
ciјаlа dа mоgu sаmоstаlnо dа оstvаrе kоnkurеntsku prеdnоst, pа sе kооpеrаciја 
sа drugim prеduzеćimа nаmеćе kао lоgičnо rеšеnjе. Intеrnаciоnаlnа strаtеškа 
sаrаdnjа prеdstаvljа јаvnо оbјаvljеn spоrаzum о sаrаdnji izmеđu firmi kоје pоti-
ču iz rаzličitih zеmаljа, а kоје kаrаktеrišе bilаtеlаrnа оbаvеzа dоstizаnjа zајеd-
ničkоg strаtеškоg ciljа nа pоlju R&D (Research and development – Istrаživаnjе 
i rаzvој), prоizvоdnjе ili mаrkеtingа.

Јеdаn оd sаvrеmеnih оblikа intеrnаciоnаlizаciје su mrеžе i mеđunаrоdni 
klаstеri. Svе višе rаzvојnih аktivnоsti klаstеrа imа intеrnаciоnаlnu dimеnziјu, 
pоsеbnо u smislu trаnsnаciоnаlnоg trаnsfеrа tеhnоlоgiје, štо је vrеmеnоm uоbli-
čilо оvај mоdеl intеrnаciоnаlizаciје pоslоvаnjа. 

Kоncеpt «rоđеn glоbаlnо» i «nоvi intеrnаciоnаlni pоduhvаti» (INV), 
pоdrаzumеvа slеdеćе:[1]

1. Zаpоčеti intеrnаciоnаlnе аktivnоsti оd sаmоg оsnivаnjа;
2. Ući оdmаh nа vеоmа dаlеkа tržištа;
3. Ući u višе zеmаljа оdјеdnоm.
Treba navesti i internacionalizaciju koju ostvaruju mikrо multinаciоnаlnа 

prеduzеćа koja predstavljaju nоvоnаstаlа prеduzеćа nа mеđunаrоdnоm pоlju 
prеduzеtništvа. Ovај оblik intеrnаciоnаlizаciје pоslоvаnjа je  u tzv. fаzi rаzvоја 
sa tendencijom ekspanzije.
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3. BITNE PRОMЕNЕ U NАČINU KОRPОRАTIVNОG  
            RАZMIŠLJАNJА

Prеduzеćе tоkоm svоg živоtnоg ciklusа, dоživi čitаv niz bitnih prоmеnа, 
kоје su rеzultаt prirоdnоg tоkа dоgаđаја. Mеnjа sе prоizvоdni prоgrаm predu-
zeća; mеnjа sе strukturа i tо оd nеfоrmаlnе, prеkо fоrmаlizоvаnе, zаtim dе-
cеntrаlizоvаnе, pа dо mrеžnе, mеnjа sе kоmunikаciја, оd nеfоrmаlnе, prеkо 
strоgо hiјеrаrhiјski fоrmаlizоvаnе, dо timskоg оdlučivаnjа. Istо tаkо prоizvоd 
i tеhnоlоgiја, kао i prеduzеćе imајu svој živоtni ciklus, а zаdаtаk mеnаdžmеn-
tа је dа prеduzеćе štо dužе оdrži u živоtu, krоz kоmbinаciјu flеksibilnоsti i 
kоntrоlаbilnоsti.

Оrgаnizаciоnа trаnsfоrmаciја pоdrаzumеvа prоmеnu svih еlеmеnаtа 
prеduzеćа, kао štо su: 

−	 strukturа,
−	 infоrmаciоni sistеm, 
−	 tеhnоlоgiја, 
−	 prоcеsа uprаvljаnjа i 
−	 kulturе. 
Dаnаšnji mеnаdžеri su suоčеni sа nеprеkidnim аktivnоstimа dа u krеirаnju 

оptimаlnе budućе оrgаnizаciоnе strukturе krеnu оd prоcеnе sаdаšnjе оrgаnizа-
ciоnе strukturе. Prеduzеćе sе mоrа prilаgоditi spоljаšnjim fаktоrimа, te је nеоp-
hоdnо dа svојu snаgu usmеri kа unutrаšnjim fаktоrimа, kаkо bi stvоrilо оdrživu 
i stаbilnu оrgаnizаciоnu strukturu.

Pо mnоgim mаnifеstаciјаmа i pоkаzаtеljimа, kvаlitаtivnо, kvаntitаtivnо, 
tеhnоlоški i sl, sаvrеmеnе prоmеnе su bitnо drugаčiје оd mnоgih dо sаdа vi-
đеnih u svеtu. Tоmе su prеthоdilе mnоgе znаčајnе prоmеnе kоје su sе u svеtu 
dоgоdilе pоslе Drugоg svеtskоg rаtа, оd kојih sе pо svоm prеsudnоm znаčајu zа 
glоbаlizаciјu izdvаја izuzеtаn rаzvој nаukе, tеhnikе i tеhnоlоgiје, kојi је оmоgu-
ćiо tzv. „trеću tеhnоlоšku (infоrmаciоnu) rеvоluciјu“.  Sаvrеmеni prоcеsi uprаv-
ljаnjа su dоbili nа znаčајu u pоglеdu kоmplеksnоsti. Оni nаglаšаvајu znаčај 
аnаlitičkоg i kоmplеksnоg rеstruktuirаnjа prоcеsа uprаvljаnjа uslеd vеlikоg 
brоја vаriјаbli, kоје utiču nа sаvrеmеnо uprаvljаnjе. Pоslоvаnjе u uslоvimа 
trаnziciје pоdrаzumеvа plаnskо, kооrdinirаnо i sistеmskо uprаvljаnjе u prаvcu 
оstvаrivаnjа оptimаlnе аltеrnаtivе u prоcеsu оdlučivаnjа. 

Uprаvljаnjе је pо svојој funkciјi оstаlо istо, аli sе bitnо prоmеniо sаm prо-
cеs uprаvljаnjа. Uprаvljаnjе је bаzirаnо nа prоcеsu dоnоšеnjа оdlukа u prаvcu 
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rеаlizаciје dеfinisаnоg ciljа. Pаrаdоks kојi sе dеšаvа јеstе dа prеduzеćе sаmо 
sеbе pоtisnе pоsvеćеnоšću sаmо јеdnоm cilju, uslеd nеmоgućnоsti оbnаvljаnjа 
ciljеvа.[6]

Da bi sе izgrаdilа оptimаlnа оrgаnizаciоnа strukturа sа аspеktа glоbаlnih 
uslоvа, nеоphоdnо је prеispitаti dvе vrstе prоmеnа: 

−	 prоmеnе u prоizvоdnji kао tеhnоlоškоm prоcеsu i 
−	 prоmеnе u prоizvоdimа. 
Slikоvit primеr оvih prоmеnа dаt је nа slici br. 2[7]

Slikа br. 2.  Prоmеnа prоcеsа prоizvоdnjе

Autor: Ivanković, S.

Prоmеnе prоizvоdа pоdrаzumеvајu nеprеstаnо trаgаnjе zа nоvim kоn-
kurеntniјim prоizvоdimа, dоk prоmеnе u prоcеsu prоizvоdnjе аpоstrоfirајu 
iznаlаžеnjе i implеmеntаciјu nоvih tеhnоlоgiја. Spоnа izmеđu оvа dvа prоcеsа 
јеstе inоvаciја. Inоvаtivnоst prеdstаvljа kritеriјum ključnоg znаčаја u nоvој оr-
gаnizаciоnој strukturi. U uslоvimа visоkе nеstаbilnоsti, оrgаnizаciоnа strukturа 
trеbа dа zаdоvоlji slеdеćе kritеriјumе: [8]
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•	 dеcеntrаlizаciја,
•	 glоbаlnа оriјеntаciја,
•	 оriјеntisаnоst nа plаnirаnjе i prоgnоzirаnjе,
•	 timski rаd,
•	 pаrticipаciја,
•	 prаćеnjе kоnkurеnciје,
•	 stvаrаnjе vеlikоg brоја prоfitnih cеntаrа,
•	 visоkа kvаlifikоvаnоst i krеаtivnоst zаpоslеnih, аprе svеgа mеnаdžmеntа,
•	 visоk nivо kоrpоrаtivnе kulturе.
Аnаlizirајući nаbrојаnе еlеmеntе, uоčаvа sе dа је sаvrеmеnа оrgаnizаciоnа 

pоstаvkа kоncipirаnа nа оsnоvаmа nа kојimа su izgrаđеnе multinаciоnаlnе 
kоmpаniје. Uslоvi glоbаlizаciје stvаrајu zа prеduzеćе nеstаbilnоst, аli pоstоја-
njе i širеnjе mrеžе multinаciоnаlnih kоmpаniја је pоtvrdа dа је i u nеstаbilnim 
uslоvimа mоgućе izgrаditi stаbilnu, а prе svеgа оdrživu оrgаnizаciоnu pоstаv-
ku. Оblik оrgаnizаciје rаzviјаćе sе u sklаdu sа unutrаšnjim fаktоrimа kоnkrеt-
nоg prеduzеćа. Оnо štо је bitnо nаglаsiti јеstе dа u struktuirаnju оrgаnizаciје, 
glоbаlnо pоsmаtrаnо, cеntrаlizаciја ustupа mеstо dеcеntrаlizаciјi. Izlаžеnjе 
pоslоvnоg prоcеsа iz lokalnih nаciоnаlnih оkvirа zаhtеvа uprаvо оblik dеcеn-
trаliizаciје. Timski rаd, kао еfеkаt dоbrо uspоstаvljеnе kоmunikаciје, оtvаrа 
mоgućnоst pаrticipаciје i pоvеćаnе mоtivаciје u prаvcu pоbоljšаnjа prоduktiv-
nоsti, а sаmim tim i еfikаsnоsti prеduzеćа.

Glоbаlizаciја је ubrzаlа intеrnе prоmеnе u prеduzеćimа mеnjајući оr-
gаnizаciјu nа nаčin nа kојi sе smаnjuје brој nivоа nаdrеđеnih rukоvоdiоcа, а iz-
vršеnjе rаdnih zаdаtаkа tеmеlji sе nа rаdnim timоvimа. Pоtrеbа zа bržim dеlоvа-
njеm, zbоg prоmеnа nа tržištimа, dоvоdi dо izdvајаnjа ili prоdаvаnjа dеlоvа 
prеduzеćа, kојi nisu tеmеlj pоslоvаnjа. Pојаvа digitаlnе glоbаlizаciје ubrzаvа 
tе prоcеsе. Prеduzеćа sе оslаnjајu nа krеаtivnоst, znаnjе i spоsоbnоst sticаnjа 
pоtrеbnоg znаnjа ključnih mеnаdžеrа. Pоbоljšаvа sе pоslоvаnjе prеduzеćа, аkо 
sе kоmbinuје nоvа tеhnоlоgiја sа prоmеnаmа u nаčinu rаdа.

Sva prеduzеćа žеlе dа budu štо višе pоziciоnirаnа u lаncu vrеdnоsti i zаtо 
dоlаzi dо izdvајаnjа dеlоvа prеduzеćа. Lаnаc vrеdnоsti prеdstаvljа pоslоvе kојi 
dоnоsе vеći prоfit. Zbоg tоgа prеduzеćа trеbа dа invеstirајu u оbrаzоvаnjе i 
dоdаtnu еdukаciјu. Sаvrеmеnа trаnsnаciоnаlnа оrgаnizаciја pоslоvаnjа zаsnivа 
sе nа dоdеljivаnju оnih pоslоvа pеrifеrnim prоizvоdnim lоkаlitеtimа, kоје оni 
mоgu dа urаdе nајkvаlitеtniје, nајbržе i nајјеftiniје.[9] Nа tај nаčin, kао i prеkо 
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mrеžnih sistеmа intrаfirmskоg pоslоvаnjа, mаksimаlnо sе kоristе rаznе pоgоd-
nоsti (rеsursnе, gеоgrаfskе, pоrеskе i drugе), kоје pružа zеmljа dоmаćin, а оndа 
sе istе prеlivајu u еkstrа prоfitе i јаčаnjе sоpstvеnih kоnkurеntskih prеdnоsti. 
Promene su determinisane neizvesnošću i rizikom, koji se mogu eliminisati sa-
gledavanjem i odgovorom na parcijalne zahvate u procesu eliminisanja uslo-
vima nestabilnosti. Parametri koji su od vitalnog značaja za stvaranje održive 
strukture jesu:

•	 vеličinа  pојеdinih uticаја iz оkružеnjа prеduzеćа,
•	 vrеmе оd nаstаnkа prоmеnе dо dоnоšеnjа оdlukе,
•	 slоžеnоst pоslоvnih prоcеsа, i
•	 trоškоvnа оptimаlnоst - rеducirаnjе trоškоvа.
Pоštuјući svе rеlеvаntnе pаrаmеtrе i kritеriјumе u krеirаnju sаvrеmеnоg 

kоncеptа оrgаnizаciоnе strukturе prеduzеćа, mоgućе је mоdеlirаti stаbilаn i 
rаzvојnо оdrživ tip оrgаnizаciје. Mоdеl mоdеrnе оrgаnizаciје mоžе biti оdgоvоr 
nаstаlim prоmеnаmа. U prоcеsimа glоbаlizаciје оčiglеdnо је dоšlо dо prоmеnа 
u tеhnоlоgiјi, tеlеkоmunikаciјi i nаčinu pоslоvаnjа. U tаkvim uslоvimа pоslоvа-
njа znаnjе prеdstаvljа nаtrаžеniјi rеsurs оrgаnizаciје. U stihiјskоm i pеrmаnеt-
nоm prilаgоđаvаnju оrgаnizаciје dеfinisаnim prоmеnаmа u оkružеnju, krоz 
primеnu znаnjа, mоdеrnе оrgаnizаciје dоbiјајu аtribut učеćе organizacije.  Da 
bi sе оd klаsičnе оrgаnizаciје stiglо dо učеćе оrgаnizаciје, nеоphоdnо је izvršiti 
rеinžеnjеring pоslоvnih prоcеsа, аli i rеdizајn оrgаnizаciје.

ZAKLJUČAK

Dinаmikа tеhnоlоških prоmеnа, pоsеbnо је dоminаntnа kаrаktеristikа 
glоbаlizаciје. Nаvеdеnа dinаmikа је prаćеnа krеirаnjеm supеr-аktivnih rаzvојnih 
strаtеgiја i оdgоvаrајućih аktivnоsti zа njihоvu rеаlizаciјu, kоје sе zаsnivајu nа 
shvаtаnju prоgrеsа kао pеrmаnеntnоg trаnsfоrmаciоnоg prоcеsа, prаćеnоg fоr-
mirаnjеm sаsvim nоvih strukturа društvа i prеduzеćа. Inоvаtivnа оrаgаnizаciја 
pоčivа nа stаlnоm učеnju, tј. usаvršаvаnju pоstојеćih znаnjа i sticаnju nоvih, 
kоје su u funkciјi primеnе ili krеаciје nоvih tеhnоlоgiја. Bеz stаlnоg učеnjа i 
inоvirаnjа, prоmеnе imајu kоzmеtički kаrаktеr i krаtkоg su vеkа. 

Zа rаzvој su nеоphоdnе stаlnе inоvаciје, еvоlutivnе i rаdikаlnе. Brzinа 
prоmеnа sе еkspоnеnciјаlnо pоvеćаvа, pа је zаtо tеhnоlоškо оbnаvljаnjе pоtrеbnо 
svаkоm prеduzеću kоје tеži оstvаrеnju uspеhа, оpstаnkа i rаstа. Izbоr sаvrеmеnоg 
pоslоvаnjа је, dаklе, јеdnоstаvаn: biti brz ili postati još brže zаbоrаvljеn!
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 MENADŽMENT  ZNANJA  U XXI VEKU

Prof.dr  Vladimir Stojanović, Zlatko Lutovac MA1

Apstrakt
Svedoci smo stalnog rasta konkurencija kako na lokalnoj tako i na globalnoj 

tržišnoj sceni, pa je sasvim normalno da svi učesnici na toj, veoma često, ne fer 
utakmici  teže teže da i u takvim uslovima opstanu. Učesnici na konkurentskoj 
tržišnoj sceni su svesni da je veoma opasno biti u grupi koja se zadovoljava 
prosečnom ocenom već teže  da  se  na tržištu pojavljuju što češće i što uspešnije 
sa proizvodima i uslugama koji nude nešto novo  u cilju da zadovolji Kotlerovo 
„očekivanje potrošača“. Da bi to postigli „vrh menadžerske piramide“ sledi 
zacrtanu strategiju stvaranja „organizacije koja uči, ulažući  velika finansijska 
sredstva u stvaranju „intelektualnog kapitala“ kako ne bi milijarde dolara 
predviđene za inoviranje i razvoj   proizvoda i usluge bile veči trošak nego korist 
a samim tim njihova konkurentska pozicija bi imala krivu  „koja ide ka apscisi“.

Tradicionalne metode rada,  navikle su nas da se postojeći intelektualni 
resursi veoma slabo koriste, zaposleni retko i slabo stiču nova i obnavljaju stara 
znanja, a sve to ima negativne posledice na rezultate rada. 

Znanje kao intelelektualni kapital koji je više nego potreban svim 
zaposlenima, nalazi se u glavama pojedinaca, u stručnim radovima, knjigama, 
arhivama, ali zbog evidentnog lošeg odnosa prema tim izvorima i zbog nedovoljne 
upotrebe najsavremenijih tehnologija, efekti tih znanja slabo se osećaju u samoj 
organizaciji, pa zaposleni često nemaju ni osećaj da su konkurentniji i da su 
njihova kompanija i proizvodi/usluge kvalitetniji.

Intelektualni kapital je postao glavno oružje kompanija u borbi za opstanak 
i stvaranje profita. Predviđa se da će u budućnosti preživeti samo one kompanije 
koje nauče da upravljaju znanjem i koje shvate da je ulaganje u obuku i razvoj 
kadrova od najveće važnosti.

Ključne reči: učenje, znanje, informacija, tehnologija, konkurentnost, 
razvoj.

1    Univerzitet modernih znanosti CKM, Mostar;  e-mail: info@ckm.ba

PREGLEDNI RAD
UDK 005.94:001.895”20”

COBISS.RS-ID 133288961



ZBORNIK RADOVA           DRUŠTVO RAZLIČITOSTI

72

UVOD 

Preduslov za uspešno poslovanje jedne kompanije u teškim uslovima, jeste 
da ona na vreme shvati u kakvom se okruženju nalazi, koje mogućnosti poseduje 
kako bi postigla konkurentsku prednost. Takođe treba da zna šta uslovljava 
njeno ponašanje, i šta ona može da učini kako bi upravljala promenama. 20-
ti vek je obeležila informaciona tehnologija, pa je intelektualni kapital postao 
glavno oružje kompanija u borbi za opstanak i stvaranje profita. U budućnosti 
će preživeti samo one kompanije koje nauče da upravljaju znanjem i koje shvate 
da je ulaganje u obuku i razvoj kadrova od najveće važnosti. Tu se moramo 
složiti sa Thomas A. Stewart-om da: “Informacija i znanje su termonuklearna 
konkurentska oružja našeg vremena.”2.

Pojedinci su bombardovani znanjem. Brzina ovog bombardovanja se svakog 
dana povećava. Osrednji poslovni menadžer nije u stanju da prati  inteziviranje 
znanja  u svetu, jer se društvo  veoma brzo usavršava svakodnevnim napretkom 
tehnologije. 

Sledeća  lista, za nas, uglavnom,  novih pojmova govori o narastajućem 
značaju prednosti znanja  u organizacijama: intelektualni kapital, kapital 
znanja, organizacije znanja, organizaciona učenja, informacioni vek, era znanja, 
informacione prednosti, neopipljive prednosti, neopiljivi menadžment, visoke 
vrednosti i ljudski resursi. Ovi termini opisuju nove pojmove-forme ekonomske 
vrednosti, i kao takvi su već ušli u savremene ekonomske rečnike. Ovi termini 
pripadaju paradigmi u kojoj se   konkurentska prednost  zasniva  na pojedinačnim 
radnicima i organizovanom znanju.   Poverenje u opipljive prednosti proizvodnje 
kao što su “sirovine, fiksni kapital i čak menadžersko znanje” ne računaju se u 
invenstiranje i znanje, kreirano od strane novih i prosperitetnih kompanija. 

Znanje je danas najvažniji kapital koji jedna kompanija, bez obzira na 
sferu i dijapazon svog poslovanja može da poseduje. Menadžment znanja, kao 
proces kreiranja prikupljanja, organizovanja i korišćenja znanja zaposlenih služi 
podizanju kvaliteta proizvoda/usluga, a samim tim i većoj satisfakciji kupaca/
potrošača proizvoda/usluga kompanije, što zatim dovodi i do ostvarivanja 
većeg profita multinacionalne kompanije i sticanja, odnosno održavanja njene 
konkurentske prednosti.

2     Thomas A. Stenjart,;  „Intellectual Capital – The New Wealth of Organizations“, Doubleday, New York, 
USA, 1997.



 MENADŽMENT  ZNANJA  U XXI VEKU 

73

1. ZNAČAJ MENADŽMENTA ZNANJA

Ako menadžment znanja definišemo kao kolektivno znanje tada uključuje-
mo iskustvo, veštine, podatke i informacije jedne organizacije. Kolektivno zna-
nje takođe podrazumeva uključeno interno znanje i znanje koje se selektivno 
prikuplja iz eksternih izvora radi poboljšanja organizacije.3  

Kvalitetan menadžment znanja omogućuje pojedincima, na svim nivoima 
organizacije, pristup informacijama koje su im neophodne za obavljanje njiho-
vih zadataka dajući doprinos ispunjenju sveukupnih ciljeva organizacije.

Menadžment znanja predstavlja najefektivnije korišljenje intelektualnog 
kapitala nekog posla. On ukljućuje povezivanje mozgova odgovarajućih ljudi 
kako bi razmena, rezonovanje i zajednićko delovanje postali gotovo instinktivni 
i deo svakodnevnog rada. Menadžment znanja se vezuje za tzv. „organizaciju 
koja uči“ (Learning Organization), koja podstiče kontinuirano učenje i generi-
sanje znanja na svim nivoima i proces svesne transformacije koji odvija na svim 
nivoima. Učenje u organizaciji se odvija u tri etape:

1. Kognitivna etapa – zaposleni su motivisani ka novim znanjima,
2. Prihvatanje novih saznanja i menjanje ponašanja, i
3. Uočavanje pozitivnih promena u performansama.

Slika 1. Šematski prikaz sadržaja „organizacije koja uči“

Autorski rad 

3     William Shockley III, :“Planning for Knowledge Management“, Quality Progress, USA, March, 2000. 
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Organizacija koja je razvila sposobnost da stalno uči, prilagođava se i me-
nja, zaposleni upravljaju znanjem tako što ga stalno usvajaju i međusobno raz-
menjuju i spremni su da ga primene kada donose odluke ili obavljaju poslovne 
aktivnosti.

Peter Senge uvodi pet „disciplina učenja“:
1. Lično usavršavanje (Personal Mastery) - Svi zaposleni su odovorni za lično 

usavršavanje i da učeći proširuju lične sposobnosti za kreiranje najpoželjni-
jih rezultata svoje organizacije. Organizacije treba da podstiču lično usavr-
šavanje zaposlenih, jer tamo gde se usavršavaju pojedinci usavršava se, po 
pravilu, i organizacija

2. Mentalni modeli (Mental Models) - Lične ‘’paradigme’’ i slike kako svet 
funkcioniše, uključujući eksplicitna i implicitna razumevanja i pretpostavke, 
u potrazi za utvrđivanjem naših odluka i akcija.Učenje se odigrava kada lju-
di menjaju svoj mentalni model ili mentalnu mapu.‘’Organizacija koja uči’’ 
mora kreirati različite mentalne modele koji će doprineti poboljšanju njene 
konkurentske pozicije

3. Zajednička vizija (Shared Vision) - Vizija, kao jedinstven ideal i pogled na 
budućnost, predstavlja osnovu za okupljanje ljudi i (re)usmeravanje organi-
zacije. Zajedničkom vizijom se postiže integrisanost zaposlenih i gradi po-
svećenost grupi. Vizija kao putokaz (‘’ono što može biti’’) usmerava, orga-
nizuje, kontroliše i integriše zaposlene.

4. Timsko učenje (Team Learning) - Timsko učenje postoji kada dve ili više 
individua zajedno uče iz istog iskustva ili aktivnosti.Učenjem u timu pobolj-
šava se konverzacija i veština razmišljanja. Novi menadžment izazovi zahte-
vaju da se učenje transferiše od individualnog ka grupi (timu) i organizaciji 
kao celini. Organizaciona kultura treba da ohrabruje komunikaciju, podstiče 
razvoj kako pojedinaca, tako timova i organizacije kao celine.

5. Sistemsko razmišljanje (Sistems Thinking) - Sistemsko razmišljanje je sis-
tematski proces istraživanja i komuniciranja koji opisuje i razume snage i 
interne odnose u ponašanju sistema kao celine.‘’Organizacija koja uči’’ po-
seduje: stručnost sistematskog rešavanja problema, učenja na sopstvenom 
iskustvu i najboljoj praksi drugih, kao i brzom transferu znanja. Sistemsko 
razmišljanje nam pomaže da vidimo kako  izmeniti organizaciju efektnije i 
efikasnije u skladu sa ekonomskim, tehnološkim i dr. menadžment izazovi-
ma.‘’Organizacije koje uče’’ ugrađuju u svoj sistem sistemsko razmišljanje o 
adaptiranju promenama i iniciranju promena u svojoj sredini.
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Za Davida Garwina4 organizacija je usmerena ka  stvaranju, prikupljanju i tran-
sferu znanja i modifikovanju svog ponašanja kako bi došla do odredjenog znanja i 
vizije. Gotovo sve kompanije na njima svojstven način koriste mendžment znanja. 

Slika 2. Glavne aktivnosti menadžment znanja

Menadžment znanja je strateška primena kolektivnog znanja kompanije i 
know-how-a za stvaranje profita i povećnja udela na tržištu. Imovina ili vred-
nost znanja (ideje, koncepti, know-how) stvaraju se kompjuterizovanim priku-
pljanjem, čuvanjem, podelom i usmeravanjem korporativnog znanja. Napredne 
tehnologije omogućuju istraživanje korporativne svesti radi stvaranja novih pro-
izvoda zasnovanih na znanju. Ukoliko se znanje upotrebljava na  strateški način 
onda donosi čiste profite.5   

Menadžment znanja pokriva tri glavne aktivnosti znanja: generisanje, kodi-
fikaciju i transfer (Slika 2). Generisanje znanja se zasniva na svim aktivnostima 
koje prenose novo znanje pojedincima, grupi ili organizaciji. Nezaobilazne aktiv-
nosti su stvaranje, pribavljanje, sinteza, fuzija i adaptacija. Kodifikacija znanja je 
takva vrsta predstavljanja znanja koja omogućava pojedincima i organizacijama 
da ga ponovo koriste. Transfer znanja uključuje premeštanje znanja sa jednog 

4     Jeremy Hope, Tony Hope, Competing in the Third Wave -The Ten Key Management Issues of the Infor-
mation Age, Harvard Business School Press, Boston, USA, 1997. pp. 67.
5     Amy Zuckerman, Hal Buell, : „Is the World Ready for Knowledge Management“, Quality Progress, USA, 
June, 1998. pp. 81.
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mesta na drugo i njegovu apsorbciju. Generisanje, kodifikacija i transfer se stal-
no pojavljuju tako da menadžment ne stvara ove akcije. Snaga menadžmenta 
znanja je u tome što dopušta organizacijama da poboljšaju produktivnost svih 
aktivnosti i da pruže njihovu vrednost kako grupi tako i pojednicima.6

Menadžment znanja ima za cilj: da poboljša efektivnost organizacije pove-
ćanjem  sposobnosti da se rade prave stvari, da poveća efikasnost (da raditi prave 
stvari na pravi način), da smanji ponavljanje posla, da poboljša usredsredjenost 
i da eliminiše automatizovan rad. Cilj organizacije zasnovane na resursu znanja 
uključuje kongnitivno učenje, obnavljanje i održivost.7 

2. INTERNO I EKSTERNO ZNANJE

Početne osnove organizacionog znanja daje Arian Ward8 u kategorizaciji 
internih i eksternih faktora koji su sastavni delovi menadžmet znanja.

Tabela 1. Početne osnove organizacionog znanja

Interno znanje Eksterno znanje Znanje 
zaposlenih

Kultura i istorija kompanije
Strateški pravci (na nivou kompanije i 
na nivou odeljenja)
Organizacije, partneri i ostali formalni 
odnosi
Interesne grupe i ostali neformalni 
oblici veza
Pojednici - Ko je u čemu ekspert?
Procesi
Proizvodi i usluge
Sistemi i alati
Patenti i tehnologije
Pisana i nepisana pravila 
Kako ih pronaći
Kako ih upotrebiti?
Kako uspeti?

Potrošači, tržišta, 
potrebe, želje, 
aktivnosti na tržištu
Konkurencija, 
aktivnosti, tržište, 
poznate prednosti i 
slabosti
Zakoni i pravila 
koji imaju uticaja na 
organizaciju 
Promene u tehnologiji 
poznate i planirane  
Dobavljači i 
promene (planirane i 
potencijalne)
Globalne promene

Jezik i poznata 
kulturna 
iskustva
Zanimanja i 
ostala iskustva 
zaposlenih
Obuka i 
obrazovanje
Profesionalne 
sklonosti 
i članstva 
u raznim 
sekcijama, 
klubovima, 
asocijacijama 
...

6     Grupa autora, Knowledge Management Tools, Butterworth-Heinemann, Newton, USA, 1997. pp.7. 
7     Larry Todd Wilson, Diane Asay, Putting Quality, : Knowlegde Management, Learner First Ine, USA, 1998. pp. 26.
8     William Shockley III, : „Planning for Knowledge Management“, Quality Progress, USA, March, 2000. pp. 57. 
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Menadžment znanja može biti tako jednostavan kao da se poseduje lista 
priznatih eksperata ili komunicira sa jednim od njih da bi se pronašlo najbolje 
rešenje. Menadžment znanja je sposobnost da se u relativno kratko vreme dodje 
do informacije koja će omogućiti svakome u organizaciji  da donese najbolju 
odluku, bilo da se radi o uslovima na tržištu, proizvodu, usluzi, procesu, pla-
niranim aktivnostima konkurenata, ili nekim drugim informacijama važnim za 
uspeh kompanije.

Organizacija i pojedinci često prikupljaju više informacija nego što im je 
potrebno da donesu odluku. Informacije koje mogu biti korisne organizaciji (kao 
što je broj potrošaća koji se ne vraćaju zbog slabe usluge ili lošeg kvaliteta) obič-
no se ne prikupljaju jer se teško dolazi do njih. Menadžment znanja omogućuje 
takvu vrstu prikupljanja podataka koja će da omogući da se dođe do kvalitetne 
informacije. 

Menadžment znanja ne treba posmatrati kao novu samostalnu menadžment 
strategiju koja treba da zameni reinženjering, kvalitet ili timski rad. 

Slika 3. Životni ciklus procesa menadžment znanja

Životni ciklus 
menadžmenta 

znanja
 Stvaranje
 Osvajanje
 Čuvanje
 Podela
 Primena

Menadžment 
ljudskih 
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Menadžment
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odluka
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Životni ciklus menadžment znanja počinje sa glavnim planom i završava 
se struktuiranim sistemom usmerenim na sprovođenje sistema menadžmenta 
znanja u celoj organizaciji. On se mora  posmatrati samo kao jedinstvo ključ-
nih oblasti u organizaciji – kulture, ljudskih resursa, informacionih tehnologija i 
donošenja odluka.

Osim toga on pretpostavlja identifikaciju trenutnih, srednjoročnih i dugo-
ročnih potreba za sistemom menadžmenta znanja a sačinjavaju ga faze koje su 
međusobno zavisne.Menadžment znanja je evoluirajući proces koji se verifikuje 
i proverava od početka do kraja i predstavlja ’’result – oriented system’’- zahteva 
postojanje znanja, a ne informacija.

Menadžment znanja organizaciji pruža druge alate za poboljšanje moguć-
nosti nudeći zaposlenima pravovremeni pristup važnim informacijama. Ukoliko 
se upotrebe napredne tehnologije proces postaje daleko brži. Kompjuteri i Inter-
net omogućuju razmenu i usmeravanje znanja na način koji nije moguć u siste-
mu zasnovanom na papirologiji. Moćne mašine za pretragu omogućuju globalno 
pretraživanje podataka u potrazi za informacijama. /5, s.81/ 

Ovo lepo zvući u teoriji, ali u praksi menadžment znanja može biti van spo-
sobnosti mnogih menadžera i njihovih zaposlenih. Menadžment znanja zahteva 
sposobnost da se analiziraju, a potom efikasno ciljaju prave vrednosti znanja i 
primene u poslovanju. To podrazumeva da zaposleni moraju biti sposobni da 
realizuju sledeće zadatke:
- da traže relevantne vrednosti znanja,
- da sortiraju one najvažnije,
- da ih usmeravaju,
- da   analiziraju  koja  znanja  treba   primeniti  za postizanje maksimalnog  

efekta i
- da pravovremeno reaguju.

Sposobnost da se korektno analizira, a potom strateški deluje verovatno je 
najznačajnija spona između menadžmenta znanja i profita. Ovaj faktor je dosta 
problematičan imajući u vidu činjenicu da u najvećem delu zavisi od čovekovih 
veština. /5, s.82/

Menadžment znanja predstavlja  usvajanje i korišćenje kolektivnog isku-
stva (eksplicitnog i ’’prećutnog’’ znanja),  otelotvorenje organizacionih procesa 
koji teže sadejstvu i kombinaciji podataka i informacija koji povećavaju kapaci-
tete informacionih tehnologija s jedne, i kreiraju i inoviraju potencijalne ljudske 
kapacitete, s druge strane.
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Sa mendžmentom znanja pojedinci mogu da daju kvalitetan doprinos, a da 
im to nije osnovni zadatak u grupi. Takođe, tamo gde reinženjering teži da po-
pravi neki proces ili da restrukturiranjem razvije grupu u efikasniju jedinicu, 
mendžment znanja će biti od pomoći pre, ali i za vreme i posle restrukturiranja. 
Menadžment znanja je dinamičan proces koji uključuje veliki broj informacija i 
koji prikuplja i procesira znanje. /4, s.58/

Glavna primena koncepta menadžmenta znanja je u sledećim oblastima:9

1. Marketing i prodaja  53%
2. Usluge     53%
3. Operacije    51%
4. Ljudski resursi    43%
5. Istraživanje i razvoj  43%
6. Strategija    36%
7. Kanali distribucije   32%

Perspektiva koncepta menadžment znanja:
1. Pesrpektiva orjentisana na informatičku komponentu, i 
2. Pesrpektiva orjentisana na informatičku komponentu. 

Perspektiva koncepta menadžment znanja je u  uspostavljanju veze izneđu 
pomenutih  perspektiva – koncept menadžment znanja je čoveku okrenuta  filo-
zofija, koja uključuje i promoviše  upotrebu i korisnost informacione  tehnologije.

3. ORGANIZOVANJE ZNANJA

XXI vek je vek znanja , znanje koje se kreće posredstvom tržišta znanja 
sa ciljem stvaranja dodatne vrednosti i konkurentne prednosti za organizaciju. 
Tržište znanja ima svoje prodavce, kupce i brokere. Ono ima i elemente neefika-
snosti koje potiču iz nepotpunosti infornacija, asimetričnosti znanja i lokalnog 
karaktera znanja.

U centru  organizacije znanja nalazi se koncept menadžmenta znanja koji 
podrazumeva  procese stvaranja, osvajanja, čuvanja, podele i primene znanja. 

9     Izvor: Insights from KPMG’s European Knowledge Management Survey 2002/03 
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Zadatak menadžmenta  znanja je da odgovori na sve izazove tržišta i zadrži si-
guran poslovni napredak.

Slika 3. Organizacija znanja

“Znanje sadrži niz podataka i / ili informacija koje su organizovane i obra-
đene tako da pomažu razumevanje, sticanje iskustva i brojnih ekspertiza koje se 
primenjuju na konkretno rešenje tog problema”.10

Postojeći benefiti od tržišta znanja:
- neometano kretanje znanja kroz organizaciju i prerastanje njegove potenci-

jalne u stvarnu vrednost, 
- porast produktivnosti,
- porast inovacija u poslovanju
- viši poslovni moral,
- ’’organizaciona memorija’,’

10     Stojanović, V. : Marketing menadžment istraživanja, APEIRON, Banja Luka, 2008. str. 162.
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- bogatije ’’zalihe znanja’’, i
- veći značaj ideja.

Organizacija znanja teži da uveća  i ostvari svoju konkurentsku prednost 
pretvarajući informacije u znanje  što joj omogućuje korišćenjem inovativnih 
tehnologija pa samim tim izazove i opasnosti nepredvidljivog i veoma promen-
ljivog okruženja, primenom znanja  pretvara u svoju šansu .

Karakteristike organizacije znanja: 
- slobodan protok znanja, 
- dvostrani odnos sa korisnicima usluga, 
- široka kreativnost zaposlenih, 
- dostupnost informacija, 
- slobodna podela znanja, 
- otvorena korporativna kultura, 
- neformani kanali komunikacije i razmene isustva, 
- irelevantnost organizacione hijerarhije. 

Upravljati profesionalnim intelektom jedan je od najznačajnijih elemenata 
koji jednoj organizaciji treba da omogući postizanje uspeha. Proces upravljanja 
profesionalnim intelektom sastoji se iz nekoliko faza /3, s. 186/:
- Regrutovanje najboljih kadrova,
- Fokusiranje intezivnog razvoja kadrova, 
- Konstantno povećanje profesionalnog izazova i
- Evaluacija.

Prema studijama Amerićke menadžment asocijacije (AMA) menadžerski i 
supervizorski poslovi dva puta brže nestaju nego što se stvaraju. U isto vreme 
profesionalni i tehnićki poslovi stvaraju se 50% brže nego što nestaju. Prema 
ćlanku Wall Street Journal-a /1, s.51/ s kraja 1995. godine, na 100 zaposlenih u 
jednoj kompaniji 1983. godine bilo je 12,5 menadžera, a 1994. godine 11,2. Za 
jednu deceniju nestao je jedan od devet mendžera.

U menadžmentu znanja standardne definicije podataka, informacija i zna-
nja pokazuju da su ovi pojmovi blisko povezani i da proistiću jedan iz drugog. 
Podaci su sirove, nepovezane ćinjenice. Informacije su podaci koji imaju odre-
djeno znaćenje ili odnos. Znanje je informacija koja podržava ćoveka i vodi ga 
ka akciji. Akcija se definiše kao nešto što osećamo, mislimo i radimo. (7, s.26).
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ZAKLJUČAK

Slobodno se može reći da je informaciona tehnologija obeležila 20. vek, po-
sebno poslednju deceniju 20. veka. Danas se gotovo ništa ne može zamisliti bez 
primene napredne informacione tehnologije koja je upravo posledica pravilne 
upotrebe znanja u procesima istraživanja i razvoja.

Danas se ni jedno radno mesto, na kojem radi zaposleni koji poseduje zna-
nje, ne može zamisliti bez savremenih raćunara koji će im omogućiti pristup in-
formacijama. Posedovati prave informacije u pravo vreme pojednicu ili organi-
zaciji omogućuje proaktivno ponašanje i pravovremeno reagovanje na promene. 
Da bi zaposleni bili sposobni da informaciju pravilno iskoriste, kompanija mora 
da razvije metode i naćine kojima će da upravlja znanjem.

Menadžment znanja ima za cilj da se poveća efikasnost i efektivnost jedne 
organizacije, omogućujući zaposlenima na svim nivoima da korišćenjem svog 
znanja, iskustva i svojih veština, dodju do pravih informacija koje će omogućiti 
postizanje cilja organizacije. To je, zapravo, najefektivnije korišćenje intelektu-
alnog kapitala nekog posla.

Menadžment znanja, kao proces kreiranja prikupljanja, organizovanja i ko-
rišćenja znanja zaposlenih služi podizanju kvaliteta proizvoda/usluga, a samim 
tim i većoj satisfakciji kupaca/potrošača proizvoda/usluga kompanije, što zatim 
dovodi i do ostvarivanja većeg profita multinacionalne kompanije i sticanja, od-
nosno održavanja njene konkurentske prednosti. Da bi menadžment multinaci-
onalne kompanije uspešnije upravljao intelektualnim kapitalom koji poseduje, 
neophodno je da poznaje ciklus upravljanja znanjem sastavljen iz sledećih ko-
raka: 1. definisati cilj upravljanja znanjem, 2. identifikovati znanje, 3. razviti 
znanje, 4. objediniti znanje. 5. sačuvati znanje, 6. upotrebiti znanje i 7. izvršiti 
evaluaciju upotrebe znanja.

Razvoj jedne organizacije u budućnosti zavisiće od toga da li ona dovoljno 
novca ulaže u obuku i razvoj svojih zaposlenih koji su najveća dragocenost koju 
kompanija poseduje. Ljudski kapital, odnosno intelektualni kapital, treba da 
bude najvažnija taćka prilikom strategijskog planiranja u jednoj organizaciji. Ni 
najmodernija informaciona tehnologija, ni najveći i najsavremeniji računar ne 
mogu da zamene čoveka i njegovo znanje i sposobnost da to znanje adekvatno 
upotrebi. Znanje koje zaposleni poseduje i pravilni menadžment znanja osnova 
su za postizanje konkurentske prednosti jedne organizacije.
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Znanje kao intelektualni kapItal je glavni pokretač inovacija i konkurentske 
prednosti u današnjoj, na znanju baziranoj ekonomiji. Menadžment znanja se 
prepoznaje kao osnovna aktivnost za nastajanje, razvoj  opstajanje intelektu-
alnog kapitala u organizaciji. To znači da uspešna implementacija i korist od 
menadžmenta znanja uslovljava porast intelektualnog kapitala. 

Menadžment znanja je rešenje kojim se koriste mogućnosti organizacije za 
stvaranje, osvajanje, čuvanje, podelu i primenu znanja koje će firmu pokrenuti 
napred.

«Na kraju krajeva, centar nove ekonomije nije u tehnologiji, mikročipu ili 
globalnim telekomunikacionim mrežama. On je u ljudskom umu.»Webber, A. 
What’s So New About the New Economy?, Harward Business Rewiev, January 
– Febryary 1993.
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NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Prof. dr Vladimir Stojanović, Zlatko Lutovac MA1

Apstrakt
Tehnološki razvoj predstavlja jedan od najvažnijih faktora savremenog 

društva.  Da bi se ostvarili razvojni ciljevi savremenog društva neophodan je 
odgovarajući nivo razvijenosti istraživačko-razvojne osnove. Mnogobrojna 
istraživanja nedvosmisleno ukazuju da je tehnološki razvoj jedan od najvažnijih 
faktora savremenog razvoja.

Nove tehnologije iniciraju promene u svim društvenim sferama, preuzima-
jući kontrolu nad tehnološkim rastom, pokušavajući da ograniče ili bar ubla-
že negativne efekte  ekspanzije tehnološkog rasta, po prirodnu okolinu i njene 
resurse. 

U uslovima sadašnjeg dinamičnog naučno-tehnološkog progresa, poseb-
no se postavljaju visoki zahtevi prema kvalitetu ljudskog resursa, kao glavnog 
izvora bogatstva jednog društva. Razvoj savremene svetske privrede nameće kao 
nužan uslov prisustvo i aktivnost sve većeg broja visokoobrazovanih zaposlenih 
radnika u svim granama delatnosti. Samim tim, menadžment funkcije ispolja-
vaju se kao promene u pravcu većeg učešća aktivnosti kreativnog i inovativnog 
karaktera.

Ključne reči:  razvoj, istraživanje, nove tehnologije, inovativnost,

1    Univerzitet modernih znanosti CKM, Mostar;  e-mail: info@ckm.ba
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UVOD

Permanentan i nezaustavljiv rast međunarodne trgovine, rast direktnih inve-
sticija,   smanjenje administrativnih i političkih barijera za kretanje roba i usluga, 
otvara prostor za tržišnu konkurenciju koju  možemo definisati kao stepen u 
kome jedna nacija može, u uslovima slobodnog i fer tržišta, da proizvodi robe i 
usluge koje prolaze test međunarodnog tržišta, a istovremeno da se održava ili 
povećava realni dohodak njenih građana. Kada se radi o globalnoj privredi, biti 
konkurentan na globalnom tržištu može se ostvariti jedino izuzetno uspešnim 
poslovnim aktivnostima primenom aktuelnih tehnoloških nivoa. Produktivnost i 
stopa rasta produktivnosti su efektivno merilo tehnološkog nezaostajanja na glo-
balnom nivou, pa shodno tome vlade većine država stimulišu na mnogobrojne 
načine, privredne grane koje imaju relevantne pretpostavke da mogu ostvarivati 
visoku produktivnost i konkurentnu prednost na globalnom tržištu.

U konkretnom slučaju, u uslovima delovanja treće tehnološke revolucije, sa 
svim problemima i posledicama koje ona sobom nosi, nameće se pitanje kako 
se oni mogu savladati postojećim teorijama i oblicima organizacije privrede i 
društva u svetu i da li problemi razvoja društva koji su posledica delovanja treće 
tehno loške revolucije, zahtevaju radikalnu reviziju teorije i politike, preispitiva-
nje postojećih ili iznalaženje novih razvojnih strategija  privrede, a samim tim i 
društva. 

Tehnološki razvoj predstavlja jedan od glavnih pokretača globalizacije. 
Nije teško uočiti da se svet kreće ka konkurenciji u globalnim tehnologijama. 
Nove tehnologije u velikom broju, uglavnom visoko razvijenih zemalja, bivaju 
veoma brzo primenljive.

Za vreme svetske ekonomske krize sedamdesetih godina, bilo je zastuplje-
no tumačenje da se ona može razrešiti novim razvojnim strateškim politikama 
na bazi postojećih specifičnosti pojedinih zemalja, te na osnovu nivoa njihove 
razvijenosti i osobenosti političkog sistema. Na osnovu mnogobrojnih istraživa-
nja i sagledavanja svih aspekata ekonomske krize, došlo se do saznanja da treća 
tehnološka revolucija ukazuje na neophodnost za novom ekonomskom teori-
jom, a samim tim i odgovarajućom politikom privrednog razvoja u celini. Takvo 
shvatanje se podjednako odnosilo na zemlje kapitalizma, socijalizama, kao i na  
nedovoljno razvijene zemlje, bez obzira na njihov društveni sistem, jer se sve 
zemlje suočavaju sa dubokim promenama izazvanim trećom tehnološkom revo-
lucijom, koju dočekuju sa različitim društvenim i materijalnim performansama. 

“Sve to stvara jedan izuzetno složen ukupni svetski ambijent, u kome svaka 
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zemlja, ponaosob, treba da formira svoju razvojnu strategiju, a saznanja su već 
dovoljno velika i dovoljno je jasno koliko su i kako prenosiva iz jednog tipa 
zemlje u drugi”.2 Treća načuno-tehnološka revolucija, dakle, predstavlja novu 
eru, eru u kojoj se nivo obrazovanja i uključivanja nauke ugrađuje u fundamente 
preduzeća i društva, opirući se  da isključivo zavisi od tehnološke modernizaci-
je. U uslovima sadašnjeg dinamičnog naučno-tehnološkog progresa, posebno se 
postavljaju visoki zahtevi prema kvalitetu ljudskog resursa, kao glavnog izvora 
bogatstva jednog društva. Razvoj savremene svetske privrede nameće kao nu-
žan uslov prisustvo i aktivnost sve većeg broja visokoobrazovanih zaposlenih 
radnika u svim granama delatnosti. Samim tim, menadžment funkcije ispolja-
vaju se kao promene u pravcu većeg učešća aktivnosti kreativnog i inovativ-
nog karaktera. Operativnost je zamenjena kreativnošću, pomereno je težište ka 
kreativnosti i inovativnosti, zahteva se konstantno uvećavanje fonda znanja kao 
egzistencijalna potreba za uspešno obavljanje delatnosti menadžmenta, kako bi 
bili osposobljeni da upravljaju sopstvenom budućnošću.

U istraživačkom pogledu saznanja “individue podležu zakonu rastuće spe-
cijalizacije, a to znači da se otežava i njihovo sažimanje. Neumitni napredak 
nauke i sticanje sve većeg znanja u sve užim oblastima, doprineo je efikasnijoj 
brizi za delove, ali uz zanemarivanje i čak, odbacivanje brige o celini. Pokušaj 
zamene mudrosti za egzaktnost, svođenje nauke na tehniku, doprinosi limitira-
nosti modernog doba. 

Obrazovan čovek u savremenom društvu svestan je činjenice da što više uči 
o svetu, to njegovo saznanje o problemima koji su nerešeni, njegovo sokratov-
sko znanje o neznanju, postaje sve detaljnije i preciznije.”3

Dejstvo tehnološkog razvoja u razvijenim zemljama motivisano je daljim 
usavršavanjem tehnologije u cilju prisvajanja ekonomskih efekata, kao i otkla-
njanjem protivurečnosti nastalih u određenim dru štvenim uslovima. Zemlje u 
razvoju nastoje da spoznaju dejstva savremenog tehnološkog razvoja, kako bi se 
što ravnopravniie uključile u međunarodnu podelu ra da. 

Doprinos tehnološkog razvoja stopi privrednog rasta je znat no veći od ku-
mulativnog doprinosa svih ostalih faktora proizvodnje, jer se  povećanje produk-
tivnosti rada zasniva u najvećoj meri na tehnici, tehnologiji i obrazovanju, pa se 
samim tim prirast proizvodnje pripisuje rezultatu ulaganja u naučna istraživanja. 

2     Stojanović, R., Teorija privrednog razvoja u trećoj tehnolo škoj revoluciji, Savremena administracija, 
Beograd, 1987, str.3
3     Božidar Mihajlović,:”Znanje je moć”, časopis E-magazin, br.50, 2007. Beograd.
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R. Solow (1957.) je na osnovu istraživanja kretanja produktivnosti rada u 
nepoljoprivrednom sektoru SAD, u periodu od 1909. do 1949. godine, naveo 
da je tehnički progres doprineo povećanju produktivnosti rada za oko 88%. W. 
Hogan je, ispravljajući neke greske Solow-a, utvrdio da je taj doprinos čak  91%! 

Prisutan naglašen značaj tehnološkog razvoja u savremenim uslovima zah-
teva preciznije, određe nje, definisanje pojmova “tehnički progres”, “tehnološki 
razvoj” , “tehnološke promene” i “naučno-tehnološke promene”, u cilju  jasnijeg 
sagledavanja dejstva i posledice ovog  fenomena. U domaćoj i stranoj Iiteraturi 
uporedo srećemo veliki broj termina koji su najčešće u upotrebi, kao što  su: 
“tehnički progres”, “tehnološki progres”, “tehničko-tehnološki progres”, “nauč-
ni i tehničko-tehnološki progres”, “naučno-tehnološki razvoj”, kao i “tehnološki 
razvoj”. 

Izvestan broj autora stavlja znak jednakosti  između navedenih termina 
smatrajući da su to u suštini indentični pojmovi, dok nasuprot njima pojedini 
autori nastoje povući oštru granicu između njih.4 Prisutno različito tumačenja 
tehničkog od tehnološkog progresa prouzrokovano je različitim definisanjem 
pojmova “tehnika” i “tehnologija”. 

Pod “tehnikom” se u prvom redu podrazumeva skup sredstava za rad u 
najši rem smislu reči, pa shodno takvom shvatanju pod “tehničkim progresom” 
treba podrazumevati pronalaženje novih i usavršavanje postojećih sred stava za 
rad. Pojam tehnologija ima korene, kao i brojni drugi pojmovi, u grčkom jeziku; 
mogao bi se definisati kao skup teorijskih i praktičnih znanja koja ljudi kori-
ste, uz primenu snage i veštine da od različitih sirovina razviju poluproizvode i 
prerađevine, kao i gotove proizvode i usluge. “Tehnološki progres” predstavlja 
sastavni deo proizvodnog procesa u kome se određenim mehaničko-tehničkim 
postupcima i hemijsko - tehnološkim pro cesima sirovine pretvaraju u gotov 
proizvod.5 

U inženjerskim disciplinama pojam tehnologije se dovodi u tesnu vezu sa 
sredstvima (mašinama, opremom, alatima) koja koristimo u procesima. Tehno-
logija se u našoj praksi iskazuje različitim i brojnim metodima, procesima, teh-
nikama, pod čijim uticajem dolazi do transformacije i/ili premeštanja (pozicio-
niranja) sirovih materijala sa ciljem da se input-u doda vrednost i stvori output 

4     Vrcelj, D.: “Dugoročni tehnički i tehnološki razvoj Jugo slavije sa interpretacijom ekonomskih efekata”, 
Institut za ekonomi ku industrije, Beograd, 1972. 
5     Mandal, Š. i Carić, M, : Strategija razvoja u uslovima treće industrijske revolucuje, Privredna akademija, 
Novi Sad, 2006. str. 21
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koji zadovoljava ili služi nekoj od potreba ljudi
U obimnoj stručnoj literaturi prisutno je više  sličnih shvatanja i definici-

ja pojmova “tehnika” i “tehnologija”, odnosno “tehničkog progresa” i “tehno-
loskog progresa”. 

 Galbrait6 pod teh nologijom podrazumeva “sistematsku primenu organizo-
vanog znanja za praktične aktivnosti”, Baranson pod pojmom tehnologija podra-
zumeva “proizvodnu tehniku, menadžment sistem i organizaciju procesa proi-
zvodnje”. U delu “Novo industrijsko društvo”, Galbrajt iznosi svoja razmišljanja 
o velikim preduzećima uz konstataciju da je prevlast velikih preduzeća posledica 
komplikovane prirode moderne tehnologije.7

“Tehnolgija obuhvata skup onih znanja i veština koja se odnose na: fizičke, 
hemijske i druge procese prerade ili obrade sirovina i poluproizvoda, na osnovu 
kojih se data tehnologija primenjuje u proizvodnji. Određena tehnologija, pret-
postavlja i raspo laganje odgovarajućom, prema prirodi datog procesa specija-
lizovanom opremom, energetskim izvorima i materijalima. Obrnuto, određena 
opre ma i drugi prateći uslovi nalažu primenu odgovarajuće tehnologije”.8 

Iz mnogobrojnih  definicija koje su u upotrebi, uočava se različitost shva-
tanja pojma “tehnologija”. Uža shvatanja pojma tehnologije daju prednost nje-
nim tehničkim aspektima, dok ši ra shvatanja stavljaju znak jednakosti  između 
tehnologije i ukupnih tehnoloških saznanja. Obzirom na slobodu i pravo sop-
stvenog pristupa istraživača, ne može se reći da su različiti pristupi u definisa-
nju pojma tehnologije rezultat nedovoljnog istraživanja, već da različiti pristupi 
potvrđuju dinamičku kategoriju tehnologije savremenog, globalno usmerenog 
razvoja društva u celini. Preovladavaju, međutim, shvatanja da pojam tehno-
logija obuhvata postupak proizvodnje, upravljanja proizvodnjom i unapređenje 
postojećeg nivoa proizvodnje, pa čak i metode komercijalizacije proizvoda, te 
proces obrazovanja, pa i stručno osposobljavanje zaposlenih. 

Mišljenje većine istraživača je da tehnika i tehnologija nisu iste kategorije; 
da se razlikuju ali su funkcionalno međusob no povezane i uslovljene. Promene 
u oblasti tehnike izazi vaju određene promene u oblasti tehnologije i obratno. 
Zato se može reći da je napredak u oblasti tehnike u bliskoj vezi sa napret kom u 
oblasti tehnologije, tako da tehnički progres u širem smislu, kada podrazumeva 
i tehnološki napredak, može da se izjednači sa tehničko tehnološkim progresom.

6     Galbraith, J. K.: Nova industrijska država, prevod, Stvarnost, Za greb, 1970. str.17
7     Pirs, D. V.: Moderna ekonomija, Dereta, Beograd, 2005. str. 132.
8     Urošević, S., Mikijelj, D., Tehnologija (drugo izdanje), Ekonomski fakultet, Beograd, 1977. str. 78  
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1. DEFINISANJE I ODLIKE TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Evolucija u shvatanju pojma tehnologije je ranije isključivo posmatrana 
kroz procese u materijalnoj proizvodnji. Pojam tehnologije  danas ima daleko 
širi smisao zahvaljujući njenom prisustvu i delovanju u svim oblicima aktivnosti 
čoveka, pa samim tim i društva u celini, kako u materijalnoj tako i u oblasti izvan 
materijalne proizvodnje.

Sama reč tehnologija potiče od dve reči:  “tehne” која označava veštinu, 
umeće ili znanje da se nesto uradi ili obavi određeni posao i “logos” - nauka. Po-
što tehnologija obuhvata nauku, veštinu i umeće čoveka  da bi zadovoljio svoje 
potrebe, izvornost pojma same reči tehnologija se ne dovodi u pitanje.

Tehnologija obuhvata čovekovu veštinu, znanje i sposobnost da izrađuje u 
cilju zadovoljavanja kako materijalnih tako i nematerijalnih potreba. Materijalne 
potrebe su definisane kao prirodne-fiziološke potrebe za zdravljem, kretanjem, 
iskazivanjem, zaštitom od delovanja prirodnih nepogoda, za razliku od nema-
terijalnih  koje obuhvataju potrebe za kreativnošću, identitetom, autonomijom, 
zajedništvom, participacijom, obrazovanjem, samoispunjenjem, nalaženjem ži-
votnog smisla i druge. 

Shvatanje pojma  tehnologije je evoluiralo od  ranijeg isključivog posma-
tranja kroz procese u materijalnoj proizvodnji do današnjeg daleko šireg smisla 
i to pre svega  zahvaljujući:

1. prisustvu i delovanju tehnologije u svim oblicima čovekove aktivnosti 
kako  u materijalnoj proizvodnji tako i van nje, i

2. evidentnim i značajnim uticajima tehnologije u svim oblastima  čoveko-
vog delovanja.
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2. ZNAČAJ I ULOGA ČOVEKA

Nesporan  je značaj i uloga čoveka koji delujući na prirodu i društvo razvija 
tehnologiju primerenu svojim potrebama kao i potrebama i ciljevima društva u 
celini. Time čovek potvrđuje  svoje primarno mesto  i ulogu u   upotrebi tehno-
logije u cilju stalnog tehnološkog napretka društva. 

Prikazi (a) i (b) povezanosti tehnologije, prirode, društva i čoveka su dati 
na graficima , a razlika je samo u tome ko je nosioc centralne uloge u tom zatvo-
renom lancu:

Posmatrajući tehnologiju, čoveka i društvo, mi zapravo posmatramo odnos 
tehnološkog napretka i društvenog napretka  kroz tri sledeća ciklusa:

1. Ciklus povećanja dohotka, koji dovodi do rasta tehnoloških dostignuća 
kao i usavršavanja celokupnog procesa, što rezultuje veću produktivnost,  uslov-
ljavajući neminovnost  rasta dohotka.

2. Uvećan dohodak daje osnov novim tehnološkim inovacijama u obliku 
novih i poboljšanja postojećih proizvoda, uz porast dohotka.

3. Visoki rast dohotka omogućava rast životnog standarda, a samim tim  
i doprinosi većoj štednji po stanovniku, koja je indikator većeg investicionog 
potencijala društva.

Posmatrajući tehnologiju, čoveka i društvo, mi zapravo posmatramo odnos 
tehnološkog napretka i društvenog napretka  kroz tri sledeća ciklusa:

4. Ciklus povećanja dohotka, koji dovodi do rasta tehnoloških dostignuća 
kao i usavršavanja celokupnog procesa, što rezultuje veću produktivnost,  uslov-
ljavajući neminovnost  rasta dohotka.

5. Uvećan dohodak daje osnov novim tehnološkim inovacijama u obliku 
novih i poboljšanja postojećih proizvoda, uz porast dohotka.

6. Visoki rast dohotka omogućava rast životnog standarda, a samim tim  
i doprinosi većoj štednji po stanovniku, koja je indikator većeg investicionog 
potencijala društva.
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Prikaz 1.  Povezanost tehnologije, prirode, društva i čoveka (a) i( b)

Izvor: www.fon.bg-ac/tehnologija
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Kroz istorijski razvoj tehnologije sagledava se odnos tehnologije i prirode 
koji započinje čovekovom borbom za opstanak u prirodnoj sredini. Prva i veoma 
značajna funkcija odnosa tehnologije i prirode je nastojanje čoveka da prirodu 
što više prilagodi svojim potrebama što za uzvrat ima odgovarajuće uticanje na 
prirodnu sredinu. 

Evidentni negativni efekti čovekovog prilagođavanja prirode svojim po-
trebama, zahtevaju ozbiljan i odgovoran prilaz rešavanju nastalih posledica i 
neminovnost znatno većeg poklanjanja pažnje eksploataciji prirodnih resursa, 
pronalaženjem novih i alternativnih resursa, ekološkoj zaštiti, permanentnom 
obnavljanju prirode i zaštitu prirode. 

3. TEMPO TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Postojeće razlike u tumačenju pojma tehnologije proizilaze iz prisutnog ste-
pena opštosti i apstrakcije, pa shodno tome  ovaj pojam se tumači sa aspekta dva 
fenomena: makro fenomena i mikro fenomena.

Tehnologije  se razlikuju i na  osnovu tipa resursa koje koriste:
1. IT (informacione tehnologije) – resursi su  informacije;
2. Tradicionalne proizvodne tehnologije –  fizički resursi i fizička oprema 

u proizvodnji 
3. Savremene proizvodne tehnologije (hibridne tehnologije) koje obrađuju 

fizičke resurse pod kontrolom automatizovanih informacionih sistema, obuhva-
tajući fleksibilne proizvodne sisteme, robote, automatizaciju.

Dinamika tehnološkog razvoja, za većinu istaknutih istraživača predstavlja 
odlučujući faktor savremenog privrednog i društvenog razvoja. Imajući pre sve-
ga u vidu njegovo polivalentno delovanje kao i neminovne posledice koje prou-
zrokuje za tehnološki razvoj, možemo reći  da spada u “grupu fenomena koji se 
u savremenom svetu izučava sa raznih aspekata”.9

Uvodni citat Daniell-a Bell-a koji potiče iz 1973. godine poklapa se sa sa-
vremenim ekonomskim razvojnim opredeljenjem, koje na prvom mestu stavlja 
kategoriju - znanje. Specifičnost nove tehnološke sfere Bell vidi u sistematskom 
razvoju istraživanja (research and development) i stvaranju novih, naučno bazi-
ranih industrija, kao što su, elektronika, optika, polimeri i sl. “Sistematska ra-
zvojna istraživanja” Bella poklapaju se sa otvaranjem mnogobrojnih tehnoloških 

9    Mandal, Š. i Carić, M,: Ibidem., str. 17.
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parkova, što nedvosmisleno ukazuje na neophodnost razvoja  novih tehnologija  
u čijem je centru  teorijsko znanje; dominira proizvodnim sektorom, obezbeđu-
jući samim tim i dalji napredak društva.

“Viziju linearne ekspanzije”  progresa čovečanstva Kan zasniva na bazi 
upadljive ekspanzije novih tehnologija koje dobijaju sve širu primenu uočavaju-
ći da je u prošlosti neophodno bilo potrebno mnogo više vremena za inplemen-
taciju nove tehnologije, za razliku od  sadašnjeg dinamičkog razvoja društva u 
kome  se nove tehnologije direktno uključuju u proces proizvodnje, odnosno 
usluga.

Kan koristi pojam sinergije10(“synergism”)  kojim označava simultanost 
unapređenja i napretka primenom novih tehnologija ne izostavljajući slučajne, 
neočekivane koristi i inovacije u nekoj drugoj oblasti od one kojoj je tehnološko 
rešenje bilo namenjeno.11

 Intezivan tehnološkog razvoj čovečanstva  beleži se u periodu od 1820 do 
1900. godine;to je doba “industrijskog razvoja” doba koga karakterišu značajna 
otkrića među kojima važno mesto zauzima otkriće parne mašine.

Taj istorijski period razvoja  nazvan je industrijska revolucija, koja u da-
našnje vreme prelazi u informatičku revoluciju; buduće “revolucije” verovatno 
pripadaju bio-tehnologijama i bio-inženjeringu.

U okviru industrijske revolucije najčešće se navode tri ključna razdoblja:
1. Razdoblje do kraja 18-og veka predstavlja period energetskog inženjer-

stva, kada se ljudska energija menja radom mašina,
2. Period od kraja 19-og veka, je doba mehanizacije kada je korišćenje 

električne energije uslovilo mahanizaciju, i
3. Razdoblje od 1950-te godine, se navodi kao doba automatizacije, koje je 

zasnovano na razvoju informatičke i tehnologije mikročipa.
Sa gledišta tehnološkog razvoja i promena u oblasti organizacije i upravlja-

nja, navode se takođe tri istorijska perioda:
1. Doba pred-tejlorizma koje se karakteriše uvođenjem novih radnih navi-

ka, novih disciplina i novih podsticaja privrednoj aktivnosti,
2. Doba masovne proizvodnje – Frederik V. Tejlor i njegovi sledbenici 

10     sinergija ‘’zajedničko delovanje, saradnja, pomaganje, udruživanje više organa (mišića) radi obavljanja 
neke radnje ili nekog pokreta’’ , Vujaklija.

11     Kahn, Herman; Wiener, Anthony, J.: The Year 2000, Macmillan, New York, 1968., str. 231
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(Henry Gantt, Frenk i Lilian Gilbreth – Škola naučnog menadžmenta12), uspo-
stavljaju novu profesiju – industrijsko inženjerstvo; naučne metode upravljanja 
namenjenih alokaciji sredstava, za merenje, vrednovanje rada i unapređivanje 
kontrole i koordinacije proizvodnih procesa, i

3. Doba fleksibilne proizvodnje – u kome se najveći značaj u upravljanju 
daje tehnologijama i ostvarivanju fleksibilnosti u proizvodnim sistemima. Veća 
je uloga menadžera u tehnološkim inovacijama.

Izdvaja se još jedna podela koja se zasniva na razvoju tehnoloških inovacija 
i društvenih promena:

1. doba masovne proizvodnje – dvadesetih godina devetnaestog veka- po-
četak savremene istorije poslovnog života kada razvoj tehnoloških inovacije 
ide uporedo sa društvenim promenama što uslovljava nastanak  poslovne firme. 
Posebna pažnja daje se razvijanju masovne proizvodnje koja progresivno sma-
njuje trošak po jedinici proizvoda - “standardni proizvod sa najmanjom cenom 
- pobeđuje”. 

2.  doba masovnog marketinga – tridesetih godina dvadesetog veka- poče-
tak pomeranja težišta sa proizvodne na tržišnu orijentaciju; diferenciranje pro-
izvoda, razvoj konkurencije na tržištu a inovacije proizvoda preuzimaju primat 
nad inovacijama procesa, i 

3. period od 1950. godine koji se označava kao  postindustrijsko doba – 
informatičkog doba, sa pojavom novih tehnologija, konkurenata, proizvoda i  
integraciju svih delova i funkcija u preduzeću u cilju sticanja što bolje pozicio-
niranosti preduzeća na konkurentskom tržištu.

Krajem 20-og veka,Toffler “je prvi upotrebio termin „Knowledge society“  da 
bi opisao društvo koje je nastajalo: novi svet zasnovan na znanju. Progres tehno-
logije i nauke u poslednjih dvadeset godina potvrdio je istinitost njegovih predvi-
đanja. Tehnološka, tehnička i naučna elita kosmopolitskih vizija i kosmopolitskog 
sastava je izmenila svet u kojem živimo i način na koji razmišljamo.” 13

Razvojem i sve širom primenom  elektronike  podstiče se ukupan razvoj 
društva i eliminišu negativne posledice zastarelih tehnologija. Efekat razvoja na-
meće postcivilizacijskom društvu neophodnost institucionalizacije istraživanja i 

12     Škola naučnog determinisanja najbolje metode za bilo koji posao, kao i selekciju, obučavanje i motiv-
isanje radnika.
13     http//.www.media-net/Julijana Mirkov/28.07.2008.
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razvoja, promenama u sferi znanja i tehnologije i, posredno, pri prelasku privre-
de iz primarnog i sekundarnog u tercijarni sektor.

Savremena ekonomija, ekspanzijom tehnologije i elektronike - posebno u 
oblasti kompjutera i komunikacija, menja industrijski proces koji više nije  os-
novna determinanta  promene strukture i vrednosti. Naučno i tehničko znanje 
unapredjuje proizvodni proces, koji se širi na  sve aspekte društvenog života.

“Ako tehnologiju shvatimo kao veliki motor, silni akcelerator, onda znanje 
možemo shvatiti kao njegovo gorivo. Došli smo na raskršće procesa ubrzanja u 
društvu, jer se motor svakim danom sve obilnije i obilnije napaja.”14 

Brzezinski, sledeći ideje Norberta Vinera (Norbert Wiener), smatra da su 
pronalasci kompasa, baruta i štampanja, u petnaestom veku, bili inicijalni fakto-
ri buduće industrijske revolucije. Koristeći analogiju, Bžezinski kao savremeni 
funkcionalni ekvivalent kompasu vidi istraživanje svemira, ekvivalent barutu bi 
bila nuklearna fisija, a štampanju televizija i druga savremena sredstva masovnih 
komunikacija. Na osnovu toga Bžezinski zaključuje da se posledice nove, teh-
notronske revolucije ogledaju u svim društvenim oblastima: ekonomiji, politici 
i kulturi.

U širem smislu pod tehnologijom se podrazumeva  ukupnost načina i meto-
da dobijanja, obrade ili prerade sirovina, materijala, polufabrikata ili proizvoda u 
raznim privrednim granama. Tehnologija kao naučna disciplina stalno razrađuje 
i usavršava brojne metode i postupke. Tehnološkim procesima nazivaju se po-
stupci dobijanja, obrade, prerade, transporta, skladištenja i čuvanja za realizaciju 
proizvodnih projekata. Tehnologijom se takođe naziva i detaljan opis proizvod-
nih procesa, na osnovu obavezujućih međunarodnih standardizacija.

Termin tehnologija se uobičajeno vezuje ili za neku privrednu granu ( ru-
darska tehnologija, građevinska tehnologija, mašinska tehnologija) ili za način 
dobijanja - obrade određenih materijala; vezuje se za određenu privrednu granu  
ili za način dobijanja, odnosno obrade određenih materijala (tehnologija metala, 
tehnologija vlaknastih materijala, tekstilna tehnologija). 

U različitim granama industrije, proizvodna tehnologija se stalno obnavlja i 
menja, što dovodi do ubrzanja tehničkog progresa. 

Pravci razvoja savremenih tehnologija su: prelazak od diskretnih tehnološ-
kih procesa na neprekidne; uvođenje ekoloških tehnologija radi što potpunijeg 
korišćenja sirovina, materijala, energije i goriva, uz svođenje na minimum ili 

14     Toffler, A.: Šok budućnosti, Svetlost, Zagreb, 1975., str. 32.
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potpunu likvidaciju otpada. Naročit značaj dobija usavršavanje tehnologije ru-
darstva u cilju povećanja efikasnosti dobijanja ruda, njihovog obogaćivanja i 
prerade, rekultivacije životne sredine, obezbeđenja kompleksnosti korišćenja 
rada u privredi.15

Tehnologija kao nauka ima za zadatak utvrđivanje i izbor onih hemijskih, 
fizičko - hemijskih, fizičkih, mehaničkih i drugih zakonitosti u toku prirodnih 
procesa, koje se mogu realizovati u cilju što efikasnijih proizvodnih procesa, sa 
što manjim utroškom vremena, materijalnih resursa, uz  uvećanje  produktivno-
sti i efikasnosti. 

Sve postojeće tehnologije imaju zajedničku osobinu koja se ogleda u tome 
da su te tehnologije stalno u procesu obnavljanja što je rezultat novih naučnih 
saznanja. 

4. SAVREMENA TEHNOLOGIJA I TEHNOLOŠKI SISTEM

Savremena tehnologija – savremeni tehnološki sistem - je u suštini skup 
metoda, tehničkih sredstava i sistema koji uz odgovarajuću organizaciju, imaju 
za cilj dobijanja  proizvoda - robe i usluga (prikaz 2). 

U suštini tehnologija je  skup metoda i tehničkih sredstava pomoću kojih 
je, uz odgovarajuću organizaciju, moguće rešavanje određenih problema u cilju 
dobijanja proizvoda - robe i usluga. 

U zavisnosti od cilja istraživanja društvenih pojava ko je pojedini autori 
obuhvataju u svojim definicijama tehničko-tehnološkog napretka  prisutne su 
brojne i različite definicije u literaturi. Za akademika Strumilin-a (Strumillo-Pe-
trashkevich) tehnološki progres je “... zakonomerni istorijski proces usavršava-
nja oruđa rada i metoda proizvodnje, čiji je re zultat stalno povećavanje nivoa 
društvene produktivnosti rada, pod kojom se podrazumeva istovremena štednja 
živog i opredmećenog rada”.

15     Jovanović, P., Petrović, D., Istrazivačko-razvojni proces - od ideje do uvođenja novog proizvoda, u 
zborniku Unapređenje inovativne aktivnosti u privredi Srbije, Centar za menadžment Univerziteta u Beogra-
du, Beograd, 1997. str. 164.
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Prikaz 2. Savremeni tehnološki sistem

Tvorac optimalne strategije privrednog razvoja, prof. Radmila Stojanović u 
širem smislu definiše tehnički progres pod kojim “... podrazumevamo ne samo 
no vu mašinu, nov pogon, novu sirovinu ili novi tehnički progres, već i razne me-
tode boljeg korišćenja dotle poznatih elemenata proizvodnje i poznatih tehnološ-
kih procesa, odnosno strukturne promene u celokupnoj materi jalnoj proizvodnji 
koje omogućuju porast prosečne društvene produktiv nosti rada i vecu efikasnost 
korišćenja svih raspoloživih resursa”.16 

T. Vujković navodi da se “tehnički progres može definisati kao ekonomski 
fenomen koji izražava svaku promenu u sredstvima za proizvodnju, tehnološkim 
procesima i organizacionim formama proizvod nje i raspodele, koja dovodi do 
povećanja proizvodnje, do porasta upotre be vrednosti proizvoda, do redukcije 
u troškovima društvenog rada po jedinici proizvoda, te do napretka u znanju 

16     Stojanović, V.: Tehnološki menadžment, APEIRON, Banja Luka, 2008. str. 18. na osnovu: Stojanović, R.: 
Planiranje u samoupravnom društvu, Savremena administracija, Beograd, 1976. 
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proizvođača i uvjetima njihova rada”.17 
Pod tehničkim progresom N. Čobeljić podrazumeva sledeće: “ ... stalan pro-

ces usavršavanja sredstava i predmeta rada i izvora energije, uvođenje novih 
sredstava i predmeta rada i izvora energije, uvođenje no vih proizvodnih metoda 
i načina organizacije i upravljanja proizvodnjom, u čijem se rezultatu postiže 
povećanje društvene produktivnosti rada.”

Naglašavajuci da je za S. Uroševića  tehnički progres  i ekonomski progres, 
da to nije jednodimenzionalan proces koji se može objasniti jedno stavnim defi-
nicijama, odnosno da je to “ ... veoma složen proces koga karakterišu dinamič-
ne i suštinske izmene u proizvod noj bazi, posebno u elementima, funkcijama i 
strukturi sredstava za rad, kao i u funkcijama čoveka u procesu proizvodnje. “.18 

Definisanje tehničkog progresa nosi u izvesnoj meri i pečat vremena u 
kome su definicije izrečene, ali i pored “pečata” – vreme - one zadržavaju svo-
ju aktuelnost.  Sva kako da postoje razlike između tehničkog progresa iz ranih 
etapa razvoja i savremenog tehničkog progresa ali  su prisutne i dodirne tačke 
koje se obično odnose na negativne efekte tehnološkog progresa na čoveka kao 
pojedinca. 

Neposredno povezivanje nauke sa proizvodnjom zahteva formulisanje lo-
gičnih i metodoloških pretpostavki fundamentalnih, inovativnih istraživanja. 
Pojam inovacije nema sa svim preciznu definiciju zbog sličnosti sa pojmovima, 
kao što su pronalazak, naučno otkriće i naučno istraživanje. 

Fundamentalna istraživanja čine teorijski ili eksperimentalni rad; predstav-
ljaju  osvajanje novih znanja ili otkrivanje novih polja istraživanja, sa dugo-
ročnim ciljevima primene. Primenjena istraživanja čine stvaralački rad, koji je 
isključivo zasnovan na rezultatima osnovnih istraživanja, sa ciljem rešavanja 
određenih praktičnih (tehnološko-tehničkih) problema. Razvojna istraživanja su 
usmerena ka cilju osvajanja proizvodnje novih ili poboljšanja postojećih mate-
rijala, proizvoda i uređaja, odnosno, uvođenja novih ili poboljšanja postojećih 
postupaka, sistema i usluga.

Suština naučno-istraživačkog rada je u stvari  projekcija kreativnosti duha 
čoveka koji taj rad organizuje i obavlja, to je najkomplikovaniji modalitet ljud-
skog rada, dok istraživanje predstavlja složen intelektualni proces, čija je svr-
ha utvrđivanje zakona i zakonitosti koje vladaju u prirodi, ljudskom društvu i 

17     Vujković, T.: “Kvantitativna analiza tehničkog progresa”, Informator, Zagreb, 1972. 
18     Urošević, S.: Tehnički progres kao faktor produktivnosti rada, Rad, Beograd, 1976. str. 22.
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ljudskom mišljenju19. 
U metodologiji naučno-istraživačkog rada postoji nekoliko faza. To su:
- faza izbora teme istraživanja; 
- faza definisanja problema i postavljanje hipoteza;
- faza prikupljanja značajnih podataka za istraživanje i obradu;
- faza analiziranja i iskazivanje prikupljenih podataka istraživanja, i
- izlaganje dobijenih rezultata istraživanja.

4.1. Značaj naučno istraživačkog rada
Pronalazaštvo i naučno-istraživački rad imaju nesumljivo primaran značaj 

za ekonomiju tako je znanje kao plod naučno-istraživačkih radova 90-ih godina 
učestvovalo u ukupnom dohotku Nemačke sa 45%, u Americi sa 60%, a u Japa-
nu sa čitavih 75%.20 

Pronalazači i naučni istraživači  su prisutni u svim slojevima društva, u 
svim profesionalnim grupacijama, u svim religijama i svim nacijama, kao stalni 
borci jedne posebne revolucije koja se neprekidno odigrava. Rezultati njihovog 
neprekidnog rada šire se i prenose na sve prostore, na sve države sveta, bez ob-
zira  na sistem i društveno uređenje. Oni su građani sveta i  njihovu “revoluciju” 
svi prihvataju, jer je ona uvek stvaralačka, sa svim efektima društvenog i eko-
nomskog blagostanja. Njihove ideje i kreacije u pronalazaštvu i nauci, ne mogu 
biti uslovljene i omeđene radnim prostorom i radnim vremenom. 

U izvesnim privrednim strukturama je često prisutan negativni odnos prema 
istraživačima, posebno u strukturi društvenog sektora svoje matice, što prona-
lazače u izvesnoj meri demorališe i uslovljava njihovo razočarenje u društvo u 
kome žive i deluju. Upravo zato, često su prinuđeni da rezultate svog naučnog 
rada prezentuju i valorizuju van svoje matice.

Rezultati naučno-istraživačkog rada na fakultetima, odnosno, na univerzi-
tetima, predstavljaju poseban problem koji nastaje iz dva razloga. Prvi razlog je 
ako univerzitet nije dovoljno povezan sa postojećim istraživačkim institutima, 
pre svega  domaćim  ili stranim koji imaju visok stepen inplementacije novih 
naučnih tehnologija i metoda; u drugom slučaju taj problem je izražajniji ako 
univerziteti sa svojim fakultetima samostalno rade na određenim istraživačkim 

19     Tričković, K. : Organizacija i tehnika naučnog rada. Materijal za nastavu, Niš, 2002. str. 56.
20     Pejović, S. : “Razrovan put”, Pronalazaštvo, 1989. br. 74. 
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projektima koji nakon uspešnog završetka bivaju publikovani u stručnim časopi-
sima, te su dostupni svakom zainteresovanom istraživaču u zemlji i svetu. 

Veliki broj uspešno odrađenih projekata  na univerzitetu  doživljava istu 
sudbinu mnogobrojnih registrovanih patenata imaju nedovoljan procenat isko-
rišćenosti. Bez obzira na postojeće probleme inplementacije naučnih metoda, 
patenata, tehnoloških inovacija, naučna delatnost na univerzitetima razvija se 
paralelno sa razvojem obrazovanja pa samim tim predstavlja izvor, pre svega 
odgovarajućih naučnika kao i određenih novih naučno utemeljenih projekata 
određene privredne delatnosti. Država koja ulaže u istraživanja znatan deo na-
cionalnog dohotka, to čini jer je prepoznala značaj spoja nauke, tehnike i proi-
zvodnje koji  dajući novi kvalitet i stvarajući potencijalnu snagu ima nesagledive 
razvojne razmere.  Povezivanje nauke, tehnike i proizvodnje, naročito je poten-
cirano posle Drugog svetskog rata, a rezultat tog povezivanja predstavlja veliki 
broj realizova nih otkrića i inovacija. 

Evidentna i veoma značajna pojava koja prati savremeni tehnološki razvoj 
je sve veća koncentracija visoko stručnih kadrova u oblasti istraživačko-razvoj-
ne delatnosti i izdvajanje većih sredstava za razvoj u ovoj oblasti. Upoređujući 
je sa ostalim aktivnostima, ova oblast beleži znatno brži rast broja zaposlenih. 
Pre ma procenama P. Auger (1966.) broj zaposlenih u ovoj oblasti se udvostru-
čuje svakih deset godina, a svedoci smo rasta broja naučnih listova i časopisa, 
odnosno broja naučnih informacionih jedinica.

Postoje dva pristupa u razmatranju upravljanja tehnološkim razvojem: 
 Globalni pristup je teško ostvariv jer čovek još nije u stanju da tačno pred-

vidi i da utiče na događaje izazvane tehnološkim razvojem. Pored toga, čove-
čanstvo je, nažalost , u velikoj meri nesaglasno i nesložno po veoma bitnim eko-
loškim problemima a krivicu za to snose najrazvijenije zemlje sveta. Jedan od 
dokaza navedene tvrdnje je  zaključivanje ekološkog sporazuma iz 1997. pred-
loženog u Kjotu o smanjivanju emisije gasova. Sporazum ostaje neostvarljiv 
“zahvaljujući” tome što najbogatija država sveta, SAD, strahuje da bi dopunske 
ekološke mere mogle ugroziti njen ekonomski razvoj. 

Lokalni pristup upravljanja tehnološkim razvojem ogleda se u tome da se 
u određenoj firmi može upravljati putem savremene opreme i većih ulaganja u 
sektor za istraživanje i razvoj, putem novih tehnoIogija proizvodnje ili moder-
nizacije postojećih pogona. Takav pristup u određenoj meri može pozitivno da 
utiče na razvijene zemlje, kako bi imale više razumevanja za postojeće probleme 
na globalnom nivou. 
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ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Savremena ekonomija, ekspanzijom tehnologije i elektronike - posebno u 
oblasti kompjutera i komunikacija, menja industrijski proces koji više nije  os-
novna determinanta  promene strukture i vrednosti. Naučno i tehničko znanje 
unapredjuje proizvodni proces, koji se širi na  sve aspekte društvenog života.

Dinamika tehnološkog razvoja, za većinu istaknutih istraživača predstav-
lja odlučujući faktor savremenog privrednog i društvenog razvoja. Imajući pre 
svega u vidu njegovo polivalentno delovanje kao i neminovne posledice koje 
prouzrokuje za tehnološki razvoj.

Savre meni tehnološki razvoj i  značajna materijalna sredstva koja se  u 
njega ulažu, očekuju  naglašenije delova nje na privredni i socijalni razvoj. To 
omogućuje skraćivanje prosečnog vremena primene naučnog otkrića, koje je po 
pravilu bilo dosta dugo. 

Sa razvojem novih tehnologija, pa i intenzivnom potrošnjom prirodnih re-
sursa, ljudska civilizacija ostvaruje viziju stalnog ekonomskog rasta i materijal-
nog uspona. Evidentan materijalni rast, kao vekovna paradigma, podstiče ne-
kontrolisano trošenje prirodnih resursa sa nesagledivim posledicama uništavanja 
prirodne sredine. Globalne promene klime, velika oštećenja ozonskog omotača, 
uništenje velikog broja biljnih i životinjskih vrsta, nesklad između kontinuiranog 
povećanja proizvodnje i sve manjih mogućnosti prerade i zbrinjavanja tehnološ-
kog otpada, samo su neki od brojnih slučajeva globalnog narušavanja prirodne 
ravnoteže. 

Svet je suočen sa velikim izazovom, tražeči način kako da se osigura dosa-
dašnji trend ekonomskog rasta  uz istovremenu zaštitu životne sredine od zaga-
đenja i iscrpljivanja prirodnih resursa. Rešenje se traži u razvoju novih tehnolo-
gija koje su usmerene ne samo ka povećanju produktivnosti i efikasnosti, već i 
uštedama prirodnih resursa, uz obezbeđenje  efikasnog recikliranja sekundarnih 
sirovina, prečišćavanje otpadnih voda i  ispusnih gasova. 
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 INOVATIVNOST I EKONOMSKI RAST

 Zlatko Lutovac, MA,  Aco Stanišić, MA1

Apstrakt
Inovativnost je velika sposobnost preobražavanja postojećih ideja u kori-

sne nove oblike ili kombinacije koje su toga časa drugačije da izgledaju sasvim 
nove. To omogućava da se dosegnu ciljevi razvoja kao sasvim nove stvari i da 
se omogući (vrhunsko) korišćenje naučnih i tehnoloških rezultata i potencijala. 
Koncept i proces usaglašavanja ciljeva valjani su samo ako se izvode na jasno 
definisanoj strukturi i hijerarhiji strategije. U današnjim složenim uslovima pre-
sudna je uloga  inovativnosti i inovacija. Za inovativnost je,  karakteristična po-
treba da se ideje sve više umnožavaju, ali i da se pretaču u tehnološke inovacije. 

Razvoj vođen informacionim tehnologijama, s jedne strane, doprinosi ubr-
zanom povećanju produktivnosti i, za razliku od prethodnih tehnologija, utiče na 
globalizaciju jačajući stvarne i finansijske veze. Sa druge strane,informatika ne 
samo da podstiče promet proizvoda, nego i stvara informatičke proizvode velike 
tržišne vrednosti. Ono što je kod informacijskih tehnologija važno, jeste delova-
nje znanja na samo znanje kao glavni izvor produktivnosti.  Inovativnost dopri-
nosi da se obezbede adekvatne kvalifikacije za obavljanje određenih poslova u 
privredi i društvu kao uslov nad uslovima za održivi privredni razvoj. 

Ključne reči: inovativnost, inovacija, razvoj, preduzetništvo.

Abstract
Innovation is a great ability to transforming existing ideas into useful new 

forms or combinations that are different that moment to look brand new. It allows 
you to reach development goals as do new things and to enable the (top) the use 
of scientific and technological results and potential. The concept and process of 
harmonization objectives are valid only if made at clearly defined structure and 
hierarchy strategy. In today’s complex conditions is the key role of innovation and 
invention. For inoavtivnost, on the one hand, the typical need to multiply more and 
more ideas, on the other hand, to transform the technological innovation.
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Development driven by information technology, on the one hand, contri-
butes to the rapid increase in productivity and, unlike previous technologies, 
strengthening globalization affects the real and financial relations. On the other 
hand, not only to promote sales, but also creates a large IT products market value. 
What is the importance of information technology, is the effect of knowledge of 
knowledge itself as a major source of productivity. And, innovative contributions 
to ensure adequate qualifications to perform certain tasks in the economy and 
society as a condition of the conditions for sustainable economic development.

Key words: innovation, innovation, development, entrepreneurship.

UVOD

Uvažavajući tržište kao krajnji i presudni  test preduzetničkog angažovanja 
i utroška široke lepeze različitih resursa, postaje očigledno da inovativnost u 
celom procesu privrednih aktivnosti dobija ključnu ulogu. Ta uloga se ogleda u 
specifičnom značenju i snazi koju pojedina društva pridaju inovativnosti i njenoj 
realnoj zastupljenosti prema mogućnostima kojima neka zemlja raspolaže. Neke 
to čine kao nastavak već osvojenih, odnosno primenjenih izuma, a neke tragaju 
za novim, potpuno svesne tih vrednosti penjući se pokretanjem novih mehani-
zama (slobode na lestvici), stmulišući razvoj. To osvetljava društvo u pokretu 
i pojave dugog trajanja u kontinuitetu što, istovremeno, omogućava sve veću 
zastupljenost onih inovacija koje su najsloženije i njihove refleksije na razvoj 
sve povoljnije, kako bi se relevantna znanja, karakteristična za informacione 
tehnologije, ponudila i bila pogodna za integracione procese. Značajno je, ipak, 
pri tom pitanje da li inovativnost zauzima adekvatno mesto zbog karakteristika 
uloge, koja menja odnose između društvene baze i nadgradnje, odnosno prirode 
i kulture i koliko to utiče na sve vidove ljudskog života?! 

1. INOVATIVNOST, INVENCIJA I INOVACIJA

Suština svih razvojnih promena, po svemu sudeći, ogleda se u inovativno-
sti. To što je toliko prisutna u celokupnom području ljudske aktivnosti, inova-
tivnost postaje uvodna tačka prilikom analize kompleksnosti nove ekonomije, 
društva i kulture u nastajanju, uključujući i individualnu invenciju, pa konačni 
rezultat ovisi o složenom obrascu interakcije. [2] Inovativnosti, u suštini, pret-
hodi invencija (invencija = dosetljivost , dosetiti se) koja predstavlja ideju, [12] 
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opis ili model za novo poboljšano sredstvo, proizvod, proces ili sistem. A, “treba 
se setiti da su interpretacije zapaženih činjenica obično ostale u domenu u ko-
jem su inicijalno zapažene” - Ajnštajn. Najpre, dakle, nastane invencija, a zatim 
potencijalna inovacija, kao moguće upotrebljiv ili drugačije koristan novi izum, 
utemeljen u inovativnosti. 

Završni član u invecijsko-inovacijskom lancu je inovacija, kao dokazana 
korisna novina. A, invencija je, u osnovi, taj novi izum koji bi, možda, nekada 
mogao da bude upotrebljiv i koristan. U osnovi, prisutna su dva načina razmišlja-
nja: konvergentno i divergentno razmišljanje. Pri konvergentnom razmišljanju 
sve su misli usmerene ka traženju jednog rešivog problema. Divergentno raz-
mišljanje je, u suštini, stvarni pokušaj otkrivanja što više rešivih varijanti”. “Za 
inovativnost je karakteristična velika sposobnost preobražavanja postojećih ide-
ja u korisno nove oblike ili kombinaciju koja je toga časa drugačija da izgleda 
sasvim nova”. [12]

Invencija je, dakle, ideja, zamisao razvijanja do robe koja služi konačnoj 
upotrebi. Pa, ta individualna inventivnost je očajnička potraga za znanjem, pro-
svešćenosti, inspiracijom. “Utilitarni mehanički pronalasci do kojih su dolazili 
ljudi zanatlijskog tipa ranije, stajali su na izvoru moderne fizike. Oštar individu-
alizam Galileja bio je kapitalizam nastupajuće kapitalističke klase”. [9]

Progres je ranije, tako, transformisao uslove života, dok su njegovi bitni 
uzroci ostali netaknuti. Sadašnji “intelektualni” progres utiče da se ljudi menja-
ju, s obzirom na to da promena dolazi iznutra, što pomaže da se definišu razvojna 
rešenja, koja će omogućiti njihovo ostvarenje. Ali “intelektualci su zapravo ljudi 
koji poseduju moć govorne i pisane riječi, a jedina osobina po kojoj se razlikuju 
od ostalih ljudi koji rade to isto, jeste pomanjkanje izravne odgovornosti za prak-
tične stvari. To objašnjava jedan drugi nedostatak - nedostatak izvornog znanja, 
koje može pružiti samo zbiljsko iskustvo”. [9]

Može se pretpostaviti da u toj metodološkoj neizvesnosti postoje neki koli-
ko-toliko prihvatljivi teorijski sistemi. Oseća se duh koji je stajao iza izuzetnih 
poduhvata, duh racionalnog induvidualizma, duh koji je privlačio na to područje 
ljude jake volje i intelekta. Genije je jednostavan um koji pronalazi ono što niko 
ranije nije umeo da pronadje. Zato se u tome ne vide neki viši ciljevi i smisao, 
nego način na koji se pospešuje razvitak privrede i društva, tj. bolji način druš-
tvene primene novih, posebno, informacionih tehnologija,  (što nije utopijsko 
obećanje nego stvarna mogućnost) za zaposlenost, razvoj zanimanja i kvalitet 
radnog mesta. Razvoj je, inače, pun protivurečnosti koje se ne mogu jednostavno 
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ukloniti. Novo društvo je toliko snažno i globalizirajuće da preokreće čitav svet 
sebi u korist. Pri tome, iz igre izbacuje svoje protivnike kao i sve one, zapravo, 
sve veće delove stanovništva, koji mu nisu od koristi [2] a “izvanredno je veliki 
jaz između naše tehnološke prerazvijenosti i naše društvene podrazvijenosti”. 
Pa, “suočiti se sa bezobzirnošću realnog sveta i nedostatkom smisla u istoriji, 
može samo ona osoba koja je iznutra tome dorasla svojim školovanjem i isku-
stvom”. [2]

2.  ZNAČAJ INOVACIJA

Peter Drucker definiše inovaciju kao “specifičan alat preduzetnika, odnosno 
sredstvo pomoću koga on koristi promenu kao mogućnost za razvoj proizvoda 
ili usluga”. [3] Inovacija u širem smislu riječi predstavlja novi način pristupa ili 
rešavanja problema ili zadataka u najrazličitijim područjima ljudske djelatnosti 
(umetnost, nauka, privreda, upravljanje, pravo, i dr.). U užem smislu riječi, ino-
vacijom se smatra novi način rešavanja problma ili zadataka u privredi (tehni-
ci, proizvodnji, organizaciji, marketingu, itd.). Novo rešenje je ustvari relativna 
stvar, tj. može obuhvatati primjenu tuđeg iskustva, odnosno već poznatih rešenja 
koja još nisu primenjivana u određenoj sredini. Posebna vrsta inovacije su izumi, 
koje karakteriše apsolutna novost, tj. to su nova rešenja čija upotreba nije još 
nigde registrovana u svjetu.

Inovacije se mogu kategorisati na nekoliko načina: [3]
Po profesionalnosti autora:
- profesionalne inovacije
- amaterske inovacije
Po mestu stavaranja: (inovacije stvorene u random odnosu)
- preduzetničke inovacije
- inovacije individualnih inovatora
Po vrsti:
- izumi su inovacije koje se štite patentom prema zakonu o patentima
- Know How (znati kako) je skup znanja i iskustva potreban za definisani 

cilj, itd.
Inovacije su često rezultat organizovanih istraživanja snažnih stručnih ti-

mova jakih korporacija, ili male, ali inventivne i motivisane grupe eksperata u 
manjim kompanijama ili laboratorijama i naučnim institucijama. Inovacija je, 
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sama po sebi, funkcija tri glavna činioca: prvo, kreiranja novog znanja u nauci, 
tehnologiji i u menadžmentu (bazičnih u inovacijama); drugo, raspoloživosti vi-
soko obrazovane, same sebom programirane radne snage, koja može da koristi 
nova znanja za unapredjenje produktivnosti (može biti i rezultat kvaliteta i kvan-
titeta obrazovnog sistema); treće, postojanja preduzetnika sposobnih i voljnih da 
preuzmu rizik transformacije inovacije u biznis. Ta se nadarenost dovodi u vezu 
sa postojanjem preduzetničke kulture, ali i sa otvaranjem institucija društva u 
pravcu preduzetništva. 

Tako su “tehnološke inovacije, prema Schumpeterovoj verziji, preduzetniš-
tvo” [2] a “inovacije i preduzetništvo su u srcu nacionalne konkurentnosti”.[7]  
Zato bi značajan obrt mogao da se dogodi brzo, ukoliko bi na pomolu bila “ogro-
mna” ulaganja u istraživanja i razvoj informacionih tehnologija (IT), za koje tre-
ba stvoriti arhitekturu koja zadovoljava potrebe kod svih tipova korisnika: prvo, 
onih koji se bave informacijama; drugo, onih koji se bave razvojem programa; 
treće, IT odeljenja koja održavaju sisteme i pružaju podršku, povezujući odgova-
rajuće programe (bez obzira na kojem su programskom jeziku pisani). [4] 

Na polju razvoja (softvera, na primer) afirmisaće se, upravo, oni koji budu 
imali najmoćniji alat za razvoj i mogućnost da se informacija prilagodi stan-
dardu koji ljudi već koriste i na koji su se navikli. U međusobnoj povezanosti 
se menja tehnologija, društvo, privreda, kultura, zapravo sva područja koja je 
inovativnost zahvatila, tj. u koja je ona ušla ili upravo ulazi. To ukazuje na ši-
roke integracije znanja na novim osnovama, jer se stvara umrežena inovacijska 
sredina čija su dinamika i ciljevi postali, u velikoj meri, neovisni. Inovativnost 
je jedina mogućnost da se bude uključen u univerzalni (digitalni) jezik i čistu 
logiku umrežavanja sistema i da se stvaraju tehnološki uslovi za vodoravnu, 
globalnu komunikaciju. 

Inovacije su najzastupljenije u tri glavna tehnološka polja koja čine tehno-
logiju zasnovanu na elektronici: 

−	 mikroelektronika - tranzistori 1947. stvaranje električnih impulsa u br-
zom ritmu binarnog koda; čipovi - mikroprocesor 1971. koji su sada u milionima 
tranzistora; 

−	 računari - prvi je napravljen u Londonu 1943. i služio je za dešifrovanje 
poruka, pa na University of Pennsylvania, Philadelphia, koji je imao 30 tona, vi-
sok 2 m i zauzimao je površinu gimnastičke dvorane (sa takvim se srela autorka 
ovoga rada), što je i podsticalo , pa je Apple Machintosh 1984. (bio prvi usmeren 
na korisnika); 
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−	 telekomunikacije, koje su 1970-ih omogućile umrežavanje i revolucio-
narnom tehnologijom “prekidača” i novim vezama prenosa, pojačale učinke u 
povezanoj informatičkoj tehnologiji. 

I pokretna telefonija oslanja se na računarsku moć prenošenja poruka i, 
istovremeno, daje osnovu (svakodnevno) za računare i stvarnu nesputanu inte-
raktivnu elektroničnu komunikaciju. Telekomunikacije su danas oblik obrade 
informacija; prenos i tehnologija veza se sve više razlikuju, ali se i povezuju u 
istu mrežu kojom upravlja računar. 

Inovacija nastaje, uglavnom, u inovacijskim sredinama. “Pod inovacij-
skom sredinom razumijem poseban skup odnosa proizvodnje i upravljanja koji 
se temelji na društvenoj organizaciji koja ima zajedničku radnu kulturu i in-
strumentalne ciljeve namijenjene stvaranju novog znanja, novih procesa i novih 
proizvoda.... Ključni elemenat u tom smještajnom obrascu čini odlučna važnost 
kompleksa proizvodnje inovacija za cijeli sistem”.[10]

Novi industrijski sistem nije ni svetski ni lokalni, nego novi izraz svetske 
i lokalne dinamike a “globalizacija u tom kontekstu ne znači sveprožimajući 
uticaj univerzalnih procesa nego, naprotiv, proračunatu sintezu kulturne razno-
vrsnosti u obliku diferencirane logike i mogućnosti regionalnih inovacija”. [2] 

Sav ključni tehnološki razvoj, koji je vodeći na internetu tehnološkog ra-
zvoja, dizajniran je kao tehnologija slobodne komunikacije. Iinternet nije spe-
cijalni slučaj u istoriji tehnološke inovacije. Kontinuirani pristup tehnologijama 
omogućio je dostupnost tehnoloških sredstava svakome ko ima tehničko znanje 
i računarsku opremu. Arhitektura mreže je tehnološki otvorena, što proizlazi iz 
neprestanog procesa inovacija i slobodnog pristupa mreži.

Tako OECD definiše tehničko - tehnološke inovacije kao: “prvo, upotre-
bu znanja i tehnologije za novu namenu sa komercijalnim učinkom, koji vodi 
do ostvarenja novog proizvoda; drugo, sniženje proizvodnih troškova za željene 
proizvode”.[1]    

3. NOVA PRIVREDNA STRUKTURA I ODRŽIVI  
            EKONOMSKI RAST 

Karakteristično za moderno doba je nastojanje da se postigne održiv eko-
nomski rast, zaposlenost, poveća životni standard i permanentno vodi borba da 
se zakoni i bogatstvo prirode upoznaju kako bi čovek svoj rad učinio lakšim, 
što sve više dovodi do pronalazaka. [12] Ti pronalasci namenjeni tehnološkom 
razvoju i povećanju produktivnosti sporo su prodirali u praksu već samim tim 
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što se “neophodni preduslov za ostvarivanje održivog privrednog rasta i pove-
ćanja zaposlenosti sastojao u velikim investicionim ulaganjima i stvaranju nove 
privredne strukture”.[5] 

Najznačajnija dostignuća u tehnici  20-tog veka, nastala su sledećim redom: 
automobili, vasionski letovi, električna energija, mehanizacija u poljoprivredi, 
avioni, integrisana kola za računare, klimatizacija i hlađenje, primena kompju-
tera u tehnologiji, bioinžinjerstvo, kodovi i standardi.[11] Tehnološki razvoj koji 
se ostvaruje primenom inovacija, postaje činilac koji snažno utiče na industrij-
sku snagu zemlje, ali ga treba tražiti i u duhu održivog razvoja (sustainable deve-
lopment) . Ogleda se u promenama sistema obrazovanja, organizaciji rada, utiče 
na trajanje rada, menjanje profesije, na nezaposlenost i drugo. A razvoj inventiv-
nog rada i tehnoloških inovacija je najsigurniji put za povećanje produktivnosti 
i rešavanje problema razvoja.     

Tako podsticanju tehnoloških inovacija doprinosi preduzetništvo razvija-
njem svesti o značaju inovacija za sveukupni napredak privrede i društva. Teh-
nološke inovacije u audiovizuelnom sistemu dominiraju, na primer, u komerci-
jalnom oglašavanju; nova digitalna tehnologija sa novom mogućnosti prenosa i 
produkcije potpuno će promeniti televizijsku industriju, njeno programiranje i 
ponašanje gledalaca[8].    

A, u polju telekomunikacija, telekomunikaciona industrija se pojavljuje kao 
jedna od pokretačkih snaga nove ekonomije, koja se karakteriše difuzijom infor-
macionih tehnologija i njihovih primena. Zato je analiza evolucije produktivno-
sti telekomunikacione industrije (sektora) kod različitih zemalja prvi korak ka 
razumevanju produktivnosti odgovarajućih nacionalnih ekonomija. Analiziraju 
se tzv. radni i totalni činioci produktivnosti telekomunikacionog sektora i kore-
lišu sa stopom ekonomskog rasta. [6] 

Telekomunikaciona industrija je postala dominantna u svetu, poslednjih 
deset godina. Zajedno sa naučno-istraživačkim institucijama ona je bazni inte-
lektualni, kadrovski i razvojno-tehnološko-proizvodni resurs. Ove resurse treba 
dalje razvijati da bi se obezbedio neophodan transfer znanja i tehnologije. 

Procesi teku takvom brzinom kakva u istoriji još nije zabeležena. A, “po-
znavanje jednog problema je ključ za njegovo rešavanje”. Mobilizacija po prin-
cipu dobiti podrazumeva da u akciju krenete tek kada vidite svoju prednost. [10] 
Sa operativnog aspekta to podrazumeva “upotrebu tehnologije, procesa i uprav-
ljačkih procedura koje uvećavaju organizacionu konkurentnost kroz stratešku 
upotrebu elektronskih informacija”.[1]            
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Stavlja se akcenat na prihvatanje inovacija, što uveliko određuje stepen i 
način na koji će neko tehnološko dostignuće biti prihaćeno. Tako postoji veli-
ki broj definicija koje veoma različito definišu, na primer, elektronsku trgovinu 
(kao novu instituciju). Sa aspekta usluga, elektronska trgovina se definiše kao 
nstrument koji zadovoljava potrebe preduzeća, potrošača i rukovodstva sniže-
njem troškova, poboljšanjem kvaliteta i ubrzanjem usluga. Unosi se niz inovcija 
u proces tradicionalnog poslovanja, pogotovo se smanjuje broj posrednika. 

ZAKLJUČAK

Poznavanje tržišta, razvojnih potreba i potencijala u celini, regionalno i 
po pojedinim sektorima, i utvrđena investiciona strategija i strategija industrij-
skog razvoja, neophodni su radi identifikovanja poželjnih investiora koji žele 
jasan uvid u stanje i potencijale pojedinih sektora, da bi investirali u ono što ih 
interesuje. 

Bogatstvo informacija ima za posledicu siromaštvo pažnje i potrebu da se 
pažnja efektivno raspodeli na ogroman broj izvora informacija, samim tim što u 
informatičkoj eri informacije i znanje nisu retkost nego obilje. Zato su potrebne 
obrazovane osobe, jer je stvar drugačija sa neobrazovanom svesti kojoj nedosta-
ju sposobnosti za interpretativnu i kritičku odbranu. “Ali, onda se neobrazovana 
svijest utječe autoritetu. 

Tehnološki razvoj koji se ostvaruje primenom inovacija, postaje činilac koji 
snažno utiče na industrijsku snagu zemlje, ali ga treba tražiti i u duhu održivog 
razvoja (sustainable development) . Ogleda se u promenama sistema obrazova-
nja, organizaciji rada, utiče na trajanje rada, menjanje profesije, na nezaposle-
nost i drugo. A razvoj inventivnog rada i tehnoloških inovacija je najsigurniji put 
za povećanje produktivnosti i rešavanje problema razvoja.     

Napreduju samo oni koji znaju nemilosredno pravilo, da jedino najorgani-
zovaniji, najsposobniji i najbolji, tj. samo oni najkvalitetniji reflektuju na prvo 
mesto. Oni “imaju uključena svetla, ne da bi videli gde idu, nego da bi drugi 
videli njih”.  To je susret sa novom pojavom revolucije u informatičkoj tehnolo-
giji, kojoj se mora ići u susret, jer tehnološke mogućnosti su velika neupoznata 
prostranstva”, pa je “važna konkurencija novih dobara, novih tehnologija, novih 
izvora potreba, novog tipa organizacije. 

Ukrštanjem informatičke tehnologije, ekonomije i društvene dinamike na-
staju nove stvarnosti. Tako, “ekonomski rast ne prouzrokuje porast kvaliteta ži-
vota, ali porast kvaliteta života predvodi ekonomski rast”.
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