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 Поштовани читаоци, 
 
 26. научни скуп “Технологија, култура и развој”, одржан у 
Београду, 2-3. децембра 2019, био је посвећен проф. др Властимиру 
Матејићу, те године преминулом идејном творцу овог научног скупа, и 
све до 2019. године инспиратору тема скупа и уреднику његовог зборника 
радова.  
 У програму рада скупа, организатори су своју намеру изразили 
следећим речима: Овај научни скуп је посвећен оснивачу скупа, 
преминулом проф. др Властимиру Матејићу, који је визионарски 1994. 
године покренууо овај скуп за XXI век, скуп који се бави 
мултидисциплинарним разматрањем интеракције између актуелних 
технологија, локалне културе и општег и посебног савременог развоја, са 
генералним и конкретним импликацијама. 
 Први дан конференције био је посвећен елаборацији тема у вези са 
животом и радом проф. Матејића. На првој пленарној сесији биле су 
елабориране теме: 
1. Живот и каријера проф. др Властимира Матејића. 
2. Циљ, мисија и значај научног скупа “Технологија, култура и развој”. 
 Друга и трећа пленарна сесија биле су посвећене изабраним 
темама којима се проф. др Властимир Матејић бавио, а које је он изабрао 
као најбитније за књигу “Властимир Матејић – ЖИВОТ И ДЕЛО”, коју је 
издао Институт Михајло Пупин и Академија инжењерски наука Србије - 
АИНС, у којој су презентирани његови радови на те одабране теме. 
 Теме које су послужиле као инспирација излагањима биле су 
следеће: 
• Примена линеарног програмирања за избор инвестиција у 

електропривреди. 
• Анализа утицаја критеријума оптимизације пословања на понашање 

инвестиција. 
• Методологија оцењивања и избора научноистраживачких пројеката 

који се финансирају из јавних извора. 
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• Концептуални и методолошки оквир истраживања стратегије 
технолошког развоја СФР Југославије до почетка XXI века. 

• Стратегија привредног раста Србије до 2010: визија, циљеви, 
очекивани резултати и услови примене. 

• Стратегија образовања у Србији до 2020+: Пројектни задатак, концепт 
формулисања стратегије и циљеви развоја образовања. 

• Системски приступ идентификацији простора пожељних и могућих 
стратегија развоја Србије. 

 Сви говорници, већином блиски сарадници проф. Матејића, иако 
дајући одговор на задате теме своја излагања су обојили емоцијама 
везаним за сећања на одређени период или детаљ на који се односила 
њихова сарадња са проф. Матејићем на конкретној теми. Ова излагања су 
остала забележена као аудио записи али нису могла да се преточе у 
писане радове те су тако читаоци овог зборника ускраћени за упознавање 
са њиховим садржајем. 
 Једини рад који је делимично саопштен на првом панелу скупа 
објављујемо у овом зборнику као прегледни рад под називом Циљ, мисија 
и значај научног скупа “Технологија, култура и развој”. 
 И 26. Научни скуп ТКР разматрао је теме које су у оквиру општег 
контекста скупа “Земље Западног Балкана на путу ка Европској унији”, 
јер је 2007. године донета одлука да се овај контекст скупа задржи све док 
све земље Западног Балкана не буду чланице ЕУ. Као и сваке године 
имали смо две основне теме скупа.  
 Другог дана научног скупа саопштен је већи број радова, али и 
веома занимљивих дискусија на теме 1. Образовање инжењера - текуће 
стање и кључни проблеми у земљама Западног Балкана и 2. Пожељна и 
могућа развојна специјализација Србије и земаља Западног Балкана - 
утицај друштвених, културолошки и технолошких фактора. Редовни 
учесници скупа и читаоци зборника запазиће да се ове теме појављују као 
основне већ трећи пут.  
 У овом зборнику објављујемо осам радова, по четири за сваку 
основну тему скупа. У тематици везаној за образовање инжењера ове 
године се највише истиче утицај информационих и комуникационих 
технологија (ИКТ) на њихово образовање. Три рада разматрају различите 
аспекте (технолошке, социолошке па и економске) тзв. индустрије 4.0, 
као кључне за тренутно стање и будуће усмеравање како образовања тако 
и запошљавања младих који сада улазе у системе условљене развојем 
ИКТ. Један од радова посвећених првој теми има историјско-теоријски 
приступ у елаборирању различитих филозофских идеја везаних за развој 
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тенологија и важност филозофског и историјског образовања за 
савремену инжењерску праксу.  
 У оквиру друге основне теме аутори су се трудили да укажу на 
потребу ширег, доследнијег и континуираног промишљања стратегије 
паметне специјализације у Србији. Један од радова има и критички осврт 
на до сада пређени пут до доношења стратегије паметне специјализације 
у Србији. Четврти рад који смо сврстали у ову тему није директно везан 
ни за прву ни за другу тему, али истовремено има додирних тачака са 
обема, имајући нешто шири осврт на тренутно стање дигиталне 
трансформације привреде Србије. 
 Надајући се да ћете у овом тематском зборнику радова наћи 
одговоре на нека од питања која су у фокусу вашег интересовања, и/или 
ћете наћи инспирацију за продубљивање и истраживање налаза о 
феноменима које су у овим радовима аутори представили, препуштамо 
исти вашем занимању и критици. 
 
 

Душица Семенченко и Ђуро Кутлача 
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Др Душица Семенченко1 
 
ЦИЉ, МИСИЈА И ЗНАЧАЈ НАУЧНОГ СКУПА »ТЕХНОЛОГИЈА, 

КУЛТУРА И РАЗВОЈ« 
 
 
 Апстракт: У овом прегледном раду бавимо се историјатом 
организовања научног скупа „Технологија, култура и развој“. Под 
организовањем овде подразумевамо не само активности које су претходиле 
самим догађајима већ и тематску оријентацију скупа, као и резултате у облику 
саопштених и објављених радова у зборницима. Предмет овог рада је и 
сагледавање доприноса скупа тј. његовог утицаја како на појединачна 
истраживачка усмерења аутора – учесника скупа, тако и на нешто ширу 
заједницу заинтересованих, полазећи од предпоставке да су се идеје саопштене 
на овој конференцији даље шириле и примењивале не само од стране 1. учесника 
припадника научноистраживачке заједнице већ и од стране: 2. државне 
администрације у областима управљања које се у вези са развојем националног 
иновационог система и 3. цивилног друштва и појединаца ван 
научноистраживачке заједнице. Индиректно овај приказ је и омаж идејном 
творцу научног скупа „Технологија, култура и развој “.  
 Кључне речи: Технологија, култура и развој, научни скуп, историјат, 
теме, интердисциплинарност 
 
 
THE GOAL, MISSION, AND SIGNIFICANCE OF THE CONFERENCE 

"TECHNOLOGY, CULTURE AND DEVELOPMENT" 
  
  
 Abstract: In this article we deal with the history of the organization of 
scientific conference "Technology, Culture and Development". By organizing here we 
mean not only the activities that preceded the events themselves, but also the thematic 
orientation of the event, the results in the form of presented and published papers in 
the proceedings. The subject of this paper is also to consider the contribution of the 
conference, ie. influence both on the individual research orientations of the authors - 
participants of the conference and on a slightly wider community of stakeholders, 
assuming that the ideas communicated at this conference were further disseminated 
and applied not only by the 1) participants- members of the science and research 

                                                
1 dusica.semencenko@pupin.rs, Институт Михајло Пупин, Универзитет у Београду 
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community, but also by 2) governmental administrations in the areas of governance 
related to the development of the national innovation system and 3) civil society and 
individuals outside the science and research community. Indirectly, this review is also 
an homage to the conceptual creator of the scientific conference "Technology, Culture 
and Development". 
 Key words: Technology, culture and development, scientific conference, 
history, topics, interdisciplinarity 
 
 

1. Увод 
 
 Пре 26 година, 1994. у поводу обележавања 140. годишњице рођења 
Михајла Пупина, Властимир Матејић, тада генерални директор Института 
Михајло Пупин, остварио је, већином своју, замисао да се прослава обогати 
новом манифестацијом и тиме започне једна нова традиција једногодишњег 
окупљања свих заинтересованих за циљани, квалитетно осмишљени, одрживи, 
новим технологијама подржани економски, друштвени, културни развој 
тадашње државе, која се те године звала Савезна Република Југославија. И 
заиста, ова манифестација је постала традиционална за све оне који су током 
година учествовали и подржавали њено трајање, циљ и мисију. 
 Рећи само шта су циљ и мисија научног скупа “Технологија, култура и 
развој” (ТКР), за неке од нас није довољно јер је ТКР био и значајна одредница 
дела наших живота. Будући да је ауторка овог текста била од самог почетка 
укључена у све активности организовања (почев од дефинисања тема, 
обликовања саопштења, конктаката са потенцијалним учесницима, финансија, 
дизајна, рецензирања, уређења и штампања зборника итд) како првог тако и 
сваког од следећих 25 скупова, овде је у улози инсајдера, али ипак са извесне 
историјске дистанце, иако лично везана, сада у могућности да анализира неке од 
аспеката научног скупа ТКР.  
 У анализи ћемо се ослањати пре свега на речи тј. напомене уредника 
свих претходних зборника радова ТКР, а то је за свих 25 зборника био проф. 
Матејић. Сваки од ових уводних текстова је садржајем а и литерарно и естетски 
јединствен текст, па је као такав не само стручно већи и занимљиво штиво за 
читање, а нама овом приликом и корисно за анализу циљева, мисије и значаја 
ТКР [5]. Будући да је овај текст делом и осврт на историју научног скупа 
коришћена је документација о ТКР из архива ауторке. 
 
 

2. Како је све почело 
 
 У Институту Михајло Пупин (ИМП) се још од краја седамдесетих 
година прошлог века стварало језгро које су чинила знања и информације о 
друштвеном и економском значају технолошког развоја подстакунтог развојем 
науке и истраживања и обликованог специфичностима културног миљеа. Тако 
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су, тада само инжењери електротехнике, окупљени у тиму Властимира 
Матејића, а касније и истраживачи из других области, оформили Центар за 
истраживање развоја науке и технологије (ЦИРНТ) Института Михајло Пупин, 
озваничен као засебна радна јединица 1987. године, са основном идејом 
промовисања научно засновних политика развоја у својим пројектима. Рад 
центра се одвијао у оквиру пет тематских области: 1. теорија и проблеми развоја 
науке, 2.теорија и проблеми развоја технологија, 3. иновациона проблематика, 4. 
наука, технологија, образовање и култура и 5. научно-технолошка информатика 
и индикатори. Другу половину осамдесетих година обележио је рад Центра на 
стратегијама научно-технолошког и технолошког развоја Србије и Југославије, 
(са визијом развоја до почетка XXI века) као и стратегија развоја Завода Црвена 
застава, затим истраживања и импликације научног и технолошког развоја, 
иновационе и научноистраживачке инфраструктуре.  
 Показало се да су све ове теме и методологије које су тада (а и сада) 
коришћене биле веома блиске научној области (и у свету тада у настанку) 
Економија технолошких промена и иновационе студије, а специфично су 
инклинирале ка теоријском концепту и пракси националног иновационог 
система [2]. 
 Имајући у виду да су у том периоду данас подразумевана средства 
комуникације и трансфера и дифузије научних знања била у повоју, или их још 
није било ни на видику, од великог значаја је била ангажованост проф. Матејића 
у међународним организацијама, као што је OECD Комитет за научну и 
технолошку политику, и COST иницијатива (The European Cooperation in Science 
and Technology), где је био члана COST Ad-Hoc комитета за друштвене науке. 
ЦИРНТ ИМП је био партнер на COST пројекту Management and (new) 
Technology, те је крајем априла 1991. била организована радионица на пројекту, 
у Дуброврнику.Менаџмент у светлу нових технологија је била и тема једног 
семинара одржаног у ИМП претходне, 1990. године под називом „Нова култура 
руковођења“. 
 Три Плитвице семинара, организована су од 1988-90. године (а у 
припреми је био и четврти, који није одржан 1991) у оквиру билатералног 
пројекта сарадње Немачке и Југославије у научном, истраживачком и 
технолошком развоју, уз подршку КФА бироа за међународну сарадњу из 
Јилиха у СР Немачкој а у сарадњи Института Михајло Пупин и Фраунхофер 
института за системске технологије и иновациона истраживања из Карлсуреа. 
Главни циљ ових семинара био је развој иновационих структура у Југославији 
(на теме Иновациони консултациони центри и Управљање иновацијама) [1] као 
и технолошки развој Југославије на тему Иновационе политике и регионални 
развој – национални контекст [3]. Четврти семинар који је био у припреми током 
1991. је требало за основну тему да има Наука и технологија и друштвена и 
економска кохезија – европски концепт и југословенски одговор. Проф. Матејић 
би, уз предаваче из других европских земља који је требало да саопште 
сценарије развоја имајући у виду науку, технолошки развој и друштвену 
кохезију као кључне речи, планирао излагање на тему Наука, технологија и 
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иновативно друштво и економска кохезија у Југославији – специфични проблеми 
и опције политика у транзиционом периоду.  
 Сви поменути, претходно организовани догађаји указују на ширину 
визије и замах у развоју интердисциплинарних истраживања која ће 
инспирисати организовање научног скупа „Технологија, култура и развој“. 
Након четири године друштвених, политичких и економских превирања, 
распада претходне југословенске државе, стекли су се услови за поновно 
окупљање истраживача који свако у својој области, али и интердисциплинарно 
може да да допринос заједничким разматрањима научно заснованог развоја. 
Поред претхоно ангажованих области истраживања сада се и култура упрела као 
нека врста садржајне потке за тематике предстојеће конференције. Јер, као што 
је то професор Матејић сажето, у свом елоквентном стилу изразио 
„Истраживачки резултати су веома јасно указивали на кључну улогу коју је 
играла култура у свим (не)модернизацијским процесима на нашем простору. 
Ови и други резултати и хипотеза да ће култура на овом простору веома 
одређивати стил, тип, динамику и ефекте како технолошког тако и општег 
развоја, су наметнули потребу једног окупљања истраживача и других 
заинтересованих које би подржало постојећа и подстакло нова истраживања 
интеракција културе, технологија и развоја.“  
 
 

3. Од општих и посебних тема до кровних тема  
 
 Сви научни скупови ТКР могу се груписати и на основу опште, и 
кровних тема тј. контекста у три периода. Први период под општом основном 
темом Технологија, култура и развој од 1994-2002 (I-IX), други од 2003-2005. (X-
XII) у контексту Србија и Црна Гора на путу ка Европској унији и трећи од 2006. 
до 2019. (XIII-XXVI) Западни Балкан на путу ка Европској унији. 
 Први научни скуп ТКР одржан је средином децембра 1994. године у 
свечаној сали Српске академије наука и уметности. Општа тема скупа је била 
Међузависности технологије, културе и развоја: теоријски модели и историјска 
евиденција. Три основне теме теме су биле: 1. Интеракција технологије и 
културе – историјска евиденција на глобалном нивоу, основни налази, 2. 
Интеракција технологије и кулутре на југословенском простору – историјска 
евиденција и основни налази, 3. Развојни изазови, проблеми и ризици са 
становишта интеракције технологије и кулутре - нови развојни обрасци и 
њихове шансе на југословенском простору.  
 У програмском одбору скупа било је неколико академика и реномираних 
стручњака из различитих области. У раду скупа је током три дана учествовало 
од 45 до 70 учесника, усмено је изложено 19 писаних радова, а 15 их је 
објављено у зборнику радова. Скуп је веома детаљно испланиран и реализован 
према разрађеном плану и сценарију, финансијски добро покривен од стране 
фонда Научног већа ИМП и републичког Министарства науке и технологије, сви 
аутори изложених радова су добили хонорар на основу уговора о ауторском 
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делу (што се више није поновило). Тако је створена добра основа и обавезујући 
резултати за организовање следећих научних скупова ТКР. Како је скуп 
организован у почетним годинама развоја вишепартијског политичког система у 
Србији, занимљива је напомена у радној верзији саопштења о скупу: На скупу се 
не може расправљати о политичким проблемима са становишта странака, 
партија и власти. Овај принцип је поштован и свих следећих година. 
 Организатори ТКР нису били у потпуности задовољни посећеношћу 
конференције, и регионалном заступљеношћу учесника. Како би било 
омогућено да учесници из целе тадашње државе буду у могућности да учествују 
на нашој конференцији одлучено је да се она одржава на два различита места, 
једне године у једном од приморских градова Црне Горе, а друге године у 
Војводини. Тако је II научни скуп одржан у Игалу крајем септембра 1995. 
године са основном темом Етички проблеми науке, технологије и развоја. Тема 
је била наметнута убрзаним развојем информаационих технологија, моралним 
падом друштва, али и свешћу о томе и тражењем излаза из развојних проблема 
са краја XX века који собом носе етичке дилеме не само у науци и истраживању 
већ и у развоју друштва уопште. Поред ИМП организатор је први пут, био 
Електротехнички факултет из Подгорице. Те године је одлучено да се и у будуће 
скуп одвија у оквиру пленарних сесија након којих се дискутује о свим 
излагањима. Последњег дана би се предлагале теме за следећи научни скуп. 
Након скупа објављени су чланци у неколико дневних новина са прилозима о 
ТКР. 
 У извештају о реализацији програма скупа између осталог је записано: 
Саставни део овогодишњег научног сукпа, будући да је један од суштинских 
чинилаца његовог садржаја култура, био је и уметнички програм који је 
допринео стварању пријатне, колегијалне и конструктивне атмосфере. 
Уметнички програм је, кад год је то буџет дозвољавао, био саставни део и 
следећих научних скупова.  
 Иако је 1995. године одлучено да се следећи скуп одржи у Сремским 
Карловцима, ТКР је 1996. одржан по први пут на Палићу уз коорганизацију 
Економског факултета из Суботице. То је био и први покушај 
интернационализације скупа, па се на позив организатора одазвало неколико 
научника из Украјине, Мађарске, Пољске и Бразила. Ово је било и први пут да је 
основна тема скупа била везана за образовање Образовање за уравнотежени 
културни и технолошки развој појединца и друштва, рашчлањена на неколико 
посебних тема: 1. Развој образовања у Србији и Црној Гори у контексту 
њиховог културног и технолошког развоја, са нагласком на историјску анализу 
успеха и недостатака, 2. Образовање за разумевање света, креативан рад, 
бољи живот и лакше свестрано и стално учење, 3. Веома ограничене 
могућности модернизације образовања у СР Југославији. 
 Четврти ТКР одржан у Херцег Новом 1997. са основном темом Развојне 
специфичности малих земаља, и четири подтеме: 1. Утицај културног 
идентитета на генерисање кризе и успостављање ограничења на развој у СР 
Југославији; 2. Пожељно и могуће заснивање социо – економског развоја СР 
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Југославије на природним ресурсима, наслеђу из рада предака и новом знању; 3. 
Чување, обогаћење и ширење културног идентитета СР Југославије као 
фактор пожељног а могућег развоја СР Југославије; 4. Предности и ризици 
отварања малих земаља технолошким и културним утицајима. Те године смо 
имали привилегију да слушамо излагања а затим да их објавимо у зборнику, 
двоје српских значајних писаца, Виде Огњеновић2 и Добрице Ћосића. Суштина 
налаза произашлих из излагања са овог скупа односи се на дилеме односа 
културног идентитета и технолошког и економског развоја и избора путева 
развоја, који, према закључцима учесника, у себи садржи више склоности ка 
анахронији и отпору према променама а мање конструктивних и позитивно 
усмерених актинвости.  
 V научни скуп ТКР одржан је у Суботици и на Палићу 1998. године са 
главном основном темом Досадашња искуства и претпоставке за добру научну, 
технолошку и развојну политику у СР Југославији. Овог пута се окупио нешто 
већи број учесника не само из истраживачко-развојног (ИР) сектора већ и из 
сектора привреде захваљујући сарадњи са удружењем YUPRIS (Југословенска 
асцоцијација за истраживање и развој у привреди). По први пут смо имали 
привредна предузећа као спонзоре ТКР. На скупу је учествовао и известан број 
јавних администратора – веома заначајно за разматрање теме о научно-
технолошким (НТ) и развојним политикама. Да ли наша култура дозвољава 
прављење добре научнотехнолошке политике? Питање које је проф. Властимир 
Матејић поставио у свом уводном предавању, „Критичка анализа НТ политика у 
Југославији“, било је на неки начин и окосница свих даљих дискусија, где су, са 
једне стране били радови са аргументима који су указивали на то да позитивних 
домета у креирању НТ политика и ниховој примени има; и други, који су 
садржавали песимистичке закључке. Критичка анализа не значи да је све црно 
или бело, чули су се и занимљиви радови који су представљали студије случаја у 
деловима НТ система. Занимљиво је било и учешће сарадника московског 
Центра за научна истраживања и статистику при Министарсву за науку и 
технологију Руске Федерације, са излагањима о тренутном стању 
трансфромације ИР система у Русији. Заједнички закључак представника свих 
делова НТ система је био да је неопходно да се утврде приоритети НТ политике 
и да се средства селективно усмеравају што би допринело ефикаснијем 
остваривању изабраних циљева. Предложено је да у циљу што успешније будуће 
трансформације ЦИРНТ ИМП организује неколико трибина које ће се бавити 
овим проблемом.  
 Дух мултидисциплинарности и професионалне толеранације био је 
прожет уметничким догађањима – концерт ране музике (сопран и лаута) и 
изложба наивног сликарства, а и хедонистичким догађајима (ручак у 
суботичком Зоо врту). Ауторка извештаја о овом ТКР није могла да се отме 
                                                
2Есеј Виде Огњеновић „Мала продавница реткости – или велика робна кућа“оставио је 
снажан утисак, а нарочито га је ценио проф. Матејић, те је ауторка,на радост 
присутних учесника, прочитала овај есеј и на ТКР 26. 
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пријатним утисцима изјавивши: Чини се да је на овом скупу више него другде 
присутно и добро расположење за међусобно дружење и ван сесија, што 
организатори скупа настоје да подрже организовањем заједничких обеда и 
излета.  
 1999. године упркос тек завршеном бомбардовању СРЈ, организатори 
ТКР успели су у веома кратком року да организују VI ТКР који је одржан већ 
крајем августа у Игалу. Овај скуп се бавио феноменом блокираног развоја – 
унутрашњег и спољног у СР Југославији. Саопштено је 20 радова а 7 
одштампано у зборнику. Саопштени радови и вођене расправе дале су богате 
прилоге за одговоре на напред наведена питања. Након овог скупа, то је 
уверење учесника, о блокирању развоја као општем феномену и посебно у СР 
Југославији, зна се приметно више. Да ли је то знање довољно да задовољи 
радозналост сазнања и да основу за решавање практичних проблема? Свакако 
није, али је један солидан део грађевине укупно потребног знања и разумевања 
овог феномена и начина на који се појавио и опстојао у нашој земљи. 
 Један од, за даљу организацију ТКР значајних закључака је био да се 
због указане потребе проширења и диверсификације активности свих 
заинтресованих за истраживање интеракције науке и технологије оснује 
удружење које ће се бавтии овом тематиком. Тако је оснивачком скупштином 
одржаном 13.4.2000. године започео рад Удружења „Технологија и друштво“, 
које ће бити главни организатор свих будућих научних скупова ТКР. 
 Седми ТКР је имао такође веома занимљиву оквирну тему, симболично 
представљену двоструким лицем бога Јануса – са циљем да се на почетку XXI 
века направи нека врста инвентара искушења и поука XX века, о позитивним и 
негативним утицајима технолошког развоја чији је творац и корисник човек. 
Скуп је по први пут одржан у тек реновираном Еко центру на Палићу и са нешто 
већим бројем спонзора него што их је било до тада.  
 2001. године VIII ТКР је одржан у Котору у Црној Гори у просторијама 
Института за биологију мора. Показало се да су основне теме овог научног 
скупа: Глобално и локално у технолошком и културном развоју: Југославија у 
европском и ближем окружењу и Модернизација универзитетског образовања у 
Југославији, изузетно актуелне. Било је пријављено 50 радова а изложено 39, 
што је до тада био највећи број презентација. Друга тема скупа ће се поново 
разматрати у још неколико наврата. 
 2002. смо поново на Палићу, овог пута је новост била да је ТКР добио 
кровну тему или основни контекст –Србија и Црна Гора на путу ка Европској 
унији. Образложење за ову одлуку је следеће: Овај скуп ће се, све до нашег 
уласка у Европску унију, бавити разматрањима и објашњењима оних феномена, 
проблема, предмета, послова и параметара које се налазе или се могу наћи – као 
могућности, потребе, подстреци, ограничења, препреке, добици или губици – на 
нашем путу ка уласку у Европску унију. Рад овог скупа одвијаће се у свему на 
досадашњи начин: научно основан, аргументован, отворен и демократски 
дијалог, сада са циљем да се дође до бољег разумевања смисла, сврхе и 
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импликација нашег уласка у Европску унију и свих потребних припрема за 
остварење тог епохалног националног подухвата. 
 Основне тема IX ТКР су биле: "Културне и технолошке детерминанте 
квалитета производа, рада и живота у Србији и Црној Гори", док је посебна тема 
скупа гласила "Могућности и путеви достизања конкурентног квалитета 
производа агроиндустрије Србије и Црне Горе". Један од основних закључака 
овог скупа је да је у Србији присутан лош квалитет како производа тако и рада и 
живота па се предлаже доношење стратегије квалитета коју треба формулисати 
на следећим основама: 1. Визија пирвредног развоја Србије до 2010. године и 
улога квалитета у остваривању те визије, 2. Гајење позитивних и одстрањивање 
негативних фактора квалитета и 3. След природног тока побољшања квалитета. 
 Почев од овог скупа сви радови су рецензирани. 
 10. ТКР одржан је у Херцег Новом 2003. године. У трагању за путевима 
који су пред нама али и у исптивању оних које смо већ прешли, протекао је и 
овај десети, јубиларни научни скуп "Технологија, култура и развој". Да ли су 
корени успешног развоја једне привреде и друштва у његовој култури и/или 
сталном одржавању корака са развојем технологија, како међудејства 
технологије и културе могу најбоље допринети развоју? Настојање да се да 
оговор на оваква питања а наравно, предложе и решења проблема, је основа како 
овог тако и претходних научних скупова ТКР. Сваке године се кроз тај основни 
контекст провлачи друга потка - основна тема скупа, која је ове године била: 
"Конкурентност привреде и компетентност непривредног сектора: стање, 
могућности и стратегије развоја". По први пут је у оквиру научног скупа 
организован и стручни семинар који се бавио "Могућим стратегијама развоја 
компетентног система виших школа у Србији и Црној Гори", са уводним 
предавањим професорке Србијанке Турајлић и угледних предавача из Немачке, 
као и прилозима - студијама случаја појединих виших школа и виђењима 
учесника семинара о могућим правцима развоја система високих стручних 
школа. На семинару су учествовали представници готово свих виших школа из 
Србије. 
 На Палићу је 2004. године одржан 11. ТКР са основном темом "Развој 
конкурентне и кооперативне привреде и кооперативног друштва у Србији и 
Црној Гори: стање, могућности и стратегије", уз уобичајени број 
заинтересованих учесника како из Србије тако и из иностранства и 
традиционалну интердисциплинарност садржаја радова. Овом приликом је 
свечано обележен десетогодишњи јубилеј ТКР. 
 2005. године смо први пут у Тивту, 12. научни скуп "Технологија, 
култура и развој" је, као и три која су му непосредно претходила, био посвећен 
проблемима уласка Србије и Црне Горе у Европску унију, овог пута из 
перспективе иновативности - Иновативност привреде и друштва у Србији и 
Црној Гори: стање, изгледи и стратегије. Као и у увек В. Матејић је у уводним 
речима за зборник радова најприближније и веома оштро оценио економско и 
друштвено стање у Србији: Радови и расправе су дали велики значај 1. – и тиме 
приписали велику кривицу – политичким партијама, политичарима и систему у 
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оквиру којих ови настају, делују и репродукују се, као и 2. факторима који 
проистичу из традиције, културног обрасца, вредносног система, наслеђа 
самоуправног волунтаризма. Уредник овог Зборника ове налазе проширује и на 
факторе произашле из неразумног ратовања и параратовања у које је Србија 
увукла себе током деведесетих година 20. века, једног магловитог а у суштини 
пљачкашког модела транзиције у коме главну улогу играју групе специјалног 
паразитског интереса, стари пљачкаши преобучени у костиме с краја 20. века 
који економски и политички либерализам доживљавају као извор свог права на 
све што им ни по чему, иначе, не припада. 
 Исте, 2005. године пројекат “Млади+технологија=Улазница у Европску 
унију” настао је у жељи да се с једне стране, мисија Удружења “Технологија и 
друштво” (стално побољшање разумевања односа између технологије и 
друштва, кроз свестранија и тачнија сазнања о међусобном утицају друштвеног 
и технолошког развоја) прошири на популацију веома младих људи – будућих 
истраживача, научника, потенцијалних чланова Удружења, а с друге стране као 
одјек текућег пројекта – научног скупа “Технологија, култура и развој – Србија 
и Црна Гора на путу ка Европској унији”.У основи је пројекат имао за циљ 
промовисање достигнућа средњошколске и млађе студентске популације у 
области информационо комуникационих технологија како би се код младих, 
креативних људи изграђивала свест о значају њиховог доприноса развоју нашег 
друштва и његове интеграције у Европску унију. 
 XIII ТКР одржан је на Палићу 2006. Основна тема овог скупа је била 
"Кључне детерминанте и квалитет организованости друштва и привреде у 
Србији и Црној Гори: стање, перспективе и стратегије побољшања" као пета у 
низу тема овог скупа који су се задњих пет година бавили проблемима уласка 
Србије и Црне Горе у Европску унију. Из изванредног осврта на теме овог ТКР 
издвајамо следеће речи В. Матејића: Текућа организованост у Србији је 
мешавина тако чудних ствари да је пре неколико деценија могућност свега 
тога била изван сваке најбогатије маште. Борба за моћ, аутократију, својину и 
новчано богатство су кључни фактори који стоје иза исказане 
организованости – било да је виђена као веома добра или као сасвим лоша. Ово 
је уједно био и последњи ТКР у контексут приступања Србије и Црне Горе ЕУ, 
па је ТКР надживео и ову државну заједницу па је већ следеће године добио 
регионални карактер. 
 Први пут је контекст скупа био Западни Балкан на путу ка Европској 
унији, 2007. године у Херцег Новом када је био изложен и највећи број радова, 
чак 45, а у оквиру основне теме "Где смо и куда идемо: ка центру или 
периферији ЕУ". Ипак, чини се да је у објављеним радовима било мало покушаја 
да се одговори на задату тему. А опет најбоље тумачење питања па и одговоре 
дао је уредник зборника. 
 Следеће, 2008. године на XV ТКР разматрали смо једну веома 
провокативно насловљену тему Корупција, криминал и кич, и другу нешто мање 
изазовну, Стање истраживачких ресурса и иновационих капацитета. При 
одлучивању да се овај скуп бави овом темом Програмски одбор се држао 
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уверења да је потребна радикална и ефикасна друштвена акција и продуктиван 
систем сузбијања корупције чим пре, свуда, сваке корупције а поготову оних 
које хране цео систем корупције – корупцију власти и унутар власти - и по сваку 
цену. Корупција се одржава и шири својим сопственим унутарњим 
репродукционим механизмима чију снагу је историја толико пута оверила али и 
јаком интеракцијом која резултује узајамним испомагањем корупције са 
криминалом. Окруженост предметима, делима, понашањима, укусима и 
комуникацијом без икаквих естетских вредности, то растуће ширење лошег 
укуса у Србији – у којој га је увек било из мноштва разлога – долази из два 
главна извора: глобално распрострањеног кича, који је сама суштина 
потрошње у којој је квантитет владајућа вредност, и корупције и криминала 
чија је задња фаза и крешендо –кич! 
 35 радова је саопштено на XVI научном скупу “Технологија, култура и 
развој” који је одржан 2009. године на Палићу. Овај скуп је имао две основне 
теме. Прва, Институционални систем – текуће стање, последице и могуће 
стратегије развоја и друга, Ефективност истраживачког и иновационог система – 
текуће стање, последице и политике повећања ефективности. Те године, као што 
је било претходне и како ће бити и идућих година, друга тема ће бити 
конкретизација ширег предмета скупа, и гласиће: Развој привреде и друштва 
заснован на знању и културним особеностима. 
 На XVII научном скупу Технологија, култура и развој, који је одржан од 
1. до 3. септембра 2010. године у Тивту, саопштена су 33 рада. И овај скуп је 
имао две основне теме. Прва, Високо и целоживотно образовање: стање, 
последице и могуће стратегије развоја и друга, Вредновање знања и заштита 
интелектуалне својине. Рад скупа се те године одвијао највећим делом у потрази 
за одговорима на у насловима постављена питања а завршио се постављањем 
нових питања о предметима две основне теме скупа и са уверењем учесника да 
ће потрагу за одговорима на претходна питања наставити како они тако и 
читаоци њихових радова саопштених у зборнику. У првом делу рада скупа дата 
су веома квалитетна саопштења о текућим реформама високог образовања у 
Србији, Црној Гори, Хрватској, Босни и Херцеговини и Албанији, која нажалост 
нису објављена у зборнику. Захваљујући тим саопштењима скуп је имао, поред 
напред наведених питања, и додатни оквир који су чиниле саопштене намере, 
правци, стратегије и процедуре примењене у реформама високог образовања, 
највише у оквиру Болоњског процеса, заједно са дотадашњим успесима и 
текућим подухватима на реформисању и модернизовању високог образовања. 
 XVIII научни скуп “Технологија, култура и развој” је одржан 2011. 
године на Палићу. Овај скуп је имао две основне теме. Прва, Сарадња 
истраживачких и иновационих система и институција земаља Западног Балкана 
– изазови, прилике и идеје за сарадњу и друга, Структурни и културни проблеми 
развоја заснованог на знању. Друга тема је била конкретизација ширег предмета 
скупа, Развој привреде и друштва заснован на знању и културним особеностима. 
  



Циљ, мисија и значај научног скупа „Технологија, култура и развој“ 
_____________________________________________________________________ 

14 
 

 Овај скуп је био десети у низу ТКР скупова који су посвећени изабраним 
проблемима (сада већ дуготрајног) уласка земаља Западног Балкана у Европску 
унију са мисијом да се допринесе квалитетним припремама ових земаља за 
улазак у Европску унију и ефикасној адаптацији на ново институционално, 
развојно, економско и друго окружење. Нагласак је као и увек стављен на 
остварење мисије на научно основаним, свестраним и отвореним разматрањима 
феномена, идеја, проблема, послова, користи и трошкова који су у вези са 
уласком у Европску унију.  
 У Тивту је 2012. године одржан XIX ТКР. Две основне теме овог ТКР су 
биле: Друштва и економије Балкана 2020: могућности и ограничења нове 
транзиције и Развој заснован на знању и могућности и изазови настанка “досије 
друштва”. Друга тема је, у складу са програмском политиком, била 
конкретизација ширег предмета ТКР. Основна претпоставка за избор ове теме је 
била да је одувек решавање проблема могућих злоупотреба неких технологија, 
иначе насталих на потреби да се решавају постојећи или нови проблеми људске 
егзистенције и развоја, било и централни проблем управо те егзистенције али се 
сада, са развојем технологија, јаче и видљивије испољава. То је био и један од 
основних разлога установљења овог скупа пре двадесет година; покушај да се 
доведу у хумано оријентисану везу технологија и култура, све ради достизања 
хумано усмереног развоја. 
 На XX, јубиларном, научном скупу Технологија, култура и развој који је 
одржан 2013. године на Палићу разматрале су се следеће теме: Прва основна 
тема скупа је гласила Друштва и економије Балкана 2020: визије и механизми 
развоја привреде, образовања, истраживања и културе; Друга основна тема је 
била, у складу са дугорочном програмском политиком овог скупа, Развој 
привреде и друштва заснован на знању и културним особеностима. који ће 
остати, изван сваке сумње, веома дуго актуелан тј. све док се не оствари развој 
који је доминантно заснован на научном знању. 
 XXI међународни ТКР одржан је 2014. године у Тивту. Овај скуп је 
традиционално имао две основне теме, обе у контексту Западни Балкан на путу 
ка Европској унији. Прва тема скупа је гласила Технологија и предузетништво 
за одрживи развој. Друга тема, под називом Предузетништво у образовном и 
истраживачком систему, је специфична конкретизација ширег и трајнијег 
предмета скупа који гласи Развој привреде и друштва заснован на знању и 
културним особеностима. Мудар избор, развој, прибављање, упошљавање, 
усавршавање, замену итд. технологија могу да обаве само предузетници, у 
правом смислу значења ове речи. То не раде, из мноштва разлога, ни 
инвеститори, ни држава нити било ко трећи. Предузетничке способности и 
склоности у новом добу не тичу се само појединаца већ дословце свих 
организација у свим делатностима и секторима, укључујући административни 
који, да би био развојно способан и продуктиван, треба да је предузетнички 
мотивисан и посвећен испуњењу своје мисије у друштву. На трагу ових и 
сличних разумевања модерног развоја питање предузетништва је други 
централни предмет којим се бавио овај скуп. 
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 20 радова је саопштено на XXII међународном научном скупу ТКР 
одржаном 2015. године на Палићу. Овај скуп је имао, за разлику од претходних, 
и трећу основну тему, са циљем да се радовима у оквиру те теме добије 
поуздана информисаност о текућим и долазећим технологијама, у првом реду о 
њиховим развојним потенцијалима, импликацијама и ризицима примене. Тако је 
овогодишњи скуп имао три основне теме, све у контексту Западни Балкан на 
путу ка Европској унији. Рад скупа се одвијао редоследом који је примењен и за 
уређивање радова у овом Зборнику. У питању је следећи редослед. Почело се 
саопштавањем и разматрањем радова на тему Енергетске технологије у 
одрживом снабдевању енергијом – економске, еколошке, политичке и друге 
стратешке импликације. Потом су разматрани радови у оквиру теме Путеви 
осигурања високог квалитета исхода образовања да би се рад скупа окончао 
радовима у оквиру треће основне теме Модели, стратегије и механизми 
одрживог развоја мањих земаља у транзицији. 
 14 радова који су саопштени на XXIII међународном научном скупу 
Технологија, култура и развој, одржаном 2016. године у Тивту, саопштена су у 
претходне године иновираном формату, који подразумева три теме, у контексту 
Западни Балкан на путу ка Европској унији. Ово је било први пут да је проф. 
Матејић болешћу био спречен да лично учествује на ТКР. 
 Прва тема скупа се бавила новом биотехнологијом са сврхом да 
учеснике скупа поуздано информише о текућем стању развоја и примене ове 
технологије, о њеним импликацијама и могућим ризицима примене. Друга тема 
је гласила Пожељна и могућа развојна специјализација земаља Западног 
Балкана. Ова тема је дефинисана као одазив на (а) карактеристике развојних 
проблема земаља Западног Балкана и (б) на до сада испољене политике и начине 
њиховог решавања. У најкраћем, свака од земаља на Западном Балкану је, уз сву 
специфичност, случај неуспешне транзиције. Неуспешност транзиције се 
очитује ниским те за ваљан живот недовољним домаћим производом, слабом 
конкурентношћу на отвореном тржишту, високом незапосленошћу којој се не 
види ваљано решење, социјалном бедом и одсуством наде младих генерација у 
бољу будућност. 
 Након расправа које су на скупу вођене у оквиру ове теме установљена 
је Тиватска иницијатива „Образовање инжењера“, као регионална платформа. 
Исходи ове платформе требало би да препознају, ако постоје, регионалне 
специфичности образовања инжењера што би био значајан прилог налазима 
Европске платформе образовања инжењера. Ово тим пре јер рад на овој 
европској платформи образовања инжењера координира Академија 
инжењерских наука Србије. 
 7 је радова који су саопштени на XXIV међународном научном скупу 
Технологија, култура и развој, одржаном 2017. године у Београду. За разлику од 
претходна 23 скупа овог назива, извођење овог скупа се у много чему 
разликовало од објављеног програма и устаљеног начина извођења скупа. Ову, 
иначе неочекивану чињеницу, проузроковао је, у првом реду, приметно мањи 
број учесника скупа са представљеним радовима али знатан број учесника без 
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радова који су имали прилику да своје ставове искажу у дискусијама. Све у 
свему, дошло је до извесне редукције програма скупа, промене планираног 
места одржавања и, коначно, до знатно мањег броја радова који су поднесени, 
рецензирани и прихваћени за објављивање у овом зборнику. Прва тема је била 
посвећена развојним аспектима заштите интелектуалне својине, друга 
образовање инжењера, а трећа тема скупа, предвиђена програмом, била је 
посвећена паметној развојној специјализацији земаља западног Балкана. 
 25. ТКР одржан је у Тивту, 2018. године, разматране су две теме исте као 
и претходне године – образовање инжењера и паметна специјализација у 
земљама Западног Балкана. У зборнику радова, први пут само у електронској 
форми објављено је седам радова. 
 Будући да овај приказ добија завршну форму након одржаног 26. ТКР 
треба споменути да је и овај скуп тематски био опредељен ка образовању 
инжењера и паметној специјлизациј. ТКР 26 првог дана је био у потпуности 
посвећен личности и каријери професора Властимира Матејића и елаборацији 
изабраних тема којима се проф. Матејић бавио, а које је он изабрао као 
најбитније за књигу Властимир Матејић – Живот и дело, коју је издао 
Институт Михајло Пупин и АИНС, у којој су презентирани његови радови на те 
одабране теме. 
 Идеја уредника зборника, проф. Матејића била је да се ови и радови који 
ће бити саопштени на 26. ТКР објаве у штампаном зборнику радова, што се 
овога пута и остварује.  
 
 
 4. Закључна разматрања  
 
 Члан Програмског одбора ТКР, Триво Инђић једном приликом је 
предложио да се сва документација научног скупа ТКР преда Архиву Србије, 
што није учењено. Будући да се конференција и даље одржава, четврт века тј. 
претходних 25 научних скупова и одлазак идејног творца ТКР, били су довољан 
повод да се документација настала претходних година искористи у сврху овде 
изложене ретроспективе. Испоставило се да је она са развојем и већим 
коришћењем интернета, са годинама постајала (у папирној форми) све тања и 
све мање информативна, што нарочито долази до изражаја када је у питању 
комуникација са учесницима ТКР. Пролазећи кроз архивску документацију 
бавили смо се највише информацијама, чињеницама, помало и статистиком. 
 За сваким ТКР остало је сведочанство у виду зборника радова који су 
морали да задовоље форму академског излагања тј. научног излагања предмета 
истраживања. Критеријуми за прихватање радова су били довољно строги, 
постављени су и доследно поштовани од првог скупа изведеног већ давне 1994. 
године. Сваки рад је био предмет стручне рецензије, а аутори су, будући да су 
зборници објављивани након научног скупа, имали прилику да уваже 
евентуалне колегијалне дискусије и/или да размотре своје претходно изнете 
ставове, па на тај начин припреме свој рад за објављивање на најквалитетнији 
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начин. Много на други начин исказаних мишљења (ван зборника објављених 
радова), дискусија па и осећања није могло бити забележено али је остало 
свакако у сећању учесника ових научних скупова, и вероватно утицало не само 
на њихов даљи рад, већ надамо се и на рад оних читалаца који су налазили 
инспирацију и/или користан материјал за своја истраживања. 
 Прошавши фактографски кроз свих претходних двадест пет година, 
најпре стичемо утисак о ширини области и посвећености анализама њихових 
појединачних елемената у времену и простору: осврћући се на прошлост, бавећи 
се садашношћу, теме су највише намењене и обраћају се изналажењима 
могућности за сваки бољитак друштва и појединца како у садашњем тренутнку, 
тако још више у будућности. 
 Како је интердисциплинарност императив овог скупа за сваког 
заинтересованог учесника, било којој научној области или привредној грани да 
је по основној вокацији припадао, било је места на овим својеврсним форумима 
да својим саопштењима допринесе изградњи могућих путева и решења за 
проблем над којим је тај одређени скуп био запитан. 
 Једна од најзначајнијих одредница овог скупа, и оно што га чини 
различитим од других је тематски приступ у разматрању основне идеје 
(интеракција технологије, културе и развоја) и контекста (Западни Балкан на 
путу ка ЕУ) скупа. Сваке године Програмски одбор ТКР би, на основу одјека 
дискусија са претходног скупа и актуелних дешавања доносио одлуку о 
основним темама скупа, док би проф. Матејић уобличавао текстове саопштења – 
позива за скуп. Увек се дешавало тако да нама, учесницима скупа и ауторима 
будућих радова, кроз саопштење В.Матејић постави питања и од нас тражи 
одговоре, на које је он у ствари давао веома приближно, и најтачније одговоре. 
Не само од аутора презентација и радова, питања остају отворена и за друге 
читаоце уколико до њих дође неки од ових вредних текстова са мудрим мислима 
уредника, а за њим и не мање вредни, радови учесника научног скупа. 
 Сваки од ових текстова одсликавао је тренутно стање, или промене у 
друштву настале током перода одржавања скупа. У годишњим актуелним 
темама се одсликавају промене које у најширем можемо приписати дешавањима 
у националном иновационом систему као оквиру унутар којег су све 
институције, организације, сви феномени и процеси који се у основи 
интересовања објављених радова. Јер ако прихватимо да су фактори [6] који 
утичу на формирање (развој) националног иновациониг система, између осталих 
и национални културни контекст, образовни систем, економска политика, 
научноистраживачки систем, иновациони капацитети предузећа, а сви они 
временом доживљавају трансформације, као и систем у целини, неминовно је да 
су се те промене одражавале и на теме научних скупова ТКР. Међутим, 
оправдано неким од тема је придаван већи значај, па смо се тако и разним 
аспектима унутар теме образовања често враћали. Статистички посматрано – 
процентуално сагледавано, редослед придаван значајности тема би изгледао на 
следећи начин: 
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Теме 

Број спомињања у 
насловима радова 

1 Развој 629 
2 Научни/наука 420 
3 Систем 418 
4 Образовање/образовни 338 
5 Економија/привреда 278 
6 Култура 235 
7 Технологија 215 
8 Политика/политички 209 
9 Истраживачки/истраживање 150 
10 Квалитет 146 
11 Иновације/иновативно 102 
12 Конкурентност 99 
13 Стратегија/стратешки 88 
14 Организовање/организација 55 
15 Историјски 47 
 

 
 

 
 Закључно са 25. зборником 557 радова је објављено, а више од 600 
саопштено. Око 250 аутора и коаутора се појављује у зборницима, а 60 је аутора 
који имају више од 3 рада објављена у зборницима радова ТКР. Када смо код 
статистике, број објављених радова у зборницима је варирао од 7 до 35, број 
учесника на отварању би понекад прелазио и 100 а углавном је било 30 до 50 
активних учесника у радном делу скупа. Све ово указује на карактер скупа и 
проблематику којом се његови учесници баве и начин на који је сагледавају а то 
је пре свега интердисциплинарност која од учесника тражи ширину перспективе 
и спремност да се изађе изван уско стручних зона интересовања.  
 Постојали су и проблеми са којима су се суочавали уредник и редактор 
при уређењу зборника, а В. Матејић је то у једном од уводника прокоментарисао 
на следећи начин: Проблеми до којих долази у тежњи да се ти критеријуми 
поштују нису новост. Тако, понекад долази до одступања од основних тема 
скупа, никако великог али приметног што објашњавамо, између осталог, 
растућим волунтаризмом и у оквиру истраживачке заједнице.  

Постоје одступања у поштовању стандарда формата у коме се пишу 
радови и опирања дорадама радова према прихваћеним налазима рецензената. 
Намера организатора скупа да се зборник радова штампа најкасније три 
месеца након одржаног скупа, подржана административним захтевима да би 
се добила иначе веома скромна финансијска подршка из јавних извора, 
производи додатна оптерећења рецензената, лектора, редактора, уредника и 
организатора целог посла припреме и издавања зборника. Већ навикнути на ове 
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околности, све се на крају заврши на ваљан начин што је, надамо се, случај и са 
овим зборником. 
 Број млађих учесника никада није био задовољавајући. Заинтересованост 
и учешће млађих генерација истраживача би требало да буде један од кључних 
чинилаца за трансфер достигнутог контигента научног знања сагледаног и 
саопштеног током свих ових година у областима од интереса за научни скуп. 
Међутим, приметно је смањење и броја учесника са дужим 
научноистраживачким искуством. Последњих десетак година са циљем да се 
повећа видљивост резултата српских истраживача у свету радови објављени у 
часописима који су на SCI3 листама и монографије од међународног значаја 
постали су најпожељније и највише вредноване категорије резултата (уз 
цитираност) од стране надлежног министарства. С друге стане радови 
саопштени на националним конференцијама и објављени у зборницима радова 
истих, најниже су бодовани и нису уврштени ни у једну од две категорије 
неопходних резултата за избор у научна звања. Све ово се одражава и на 
бројност учесника домаћих научних конференција који је у константном 
опадању. Мада према Фраскати приручнику [4], за мерење научних, 
технолошких и иновационих активност, иако искључено као основни 
истраживачко-развојни индикатор, учешће на конференцијама и семинарима је 
прихватљиво у оквиру личног образовања академских радника и/или као 
презентација личних истраживања истраживача на истраживачким пројектима4. 
Још једна чињеница је неповољно утицала, а то је мала вероватноћа да ће 
трошкови учешћа на научним скуповима у региону (као у случају ТКР када се 
организује у Црној Гори) бити покривени буџетом било ког пројекта на којем 
потенцијални учесник ради. 
 Будући да су мисија и циљеви научног скупа, сада већ давно, 
дефинисани овом приликом их само поново истичемо.  
 Проширење и побољшање основа за развој и испољавање пуне 
одговорности свих актера технолошког развоја. 

                                                
3SCI – Science Citation Index 
4Поглавље 9. Лично образовање академског особља (сопствено читање) 9.44 Ова 
активност обухвата време проведено на активностима као што су континуирано 
професионалн оучење („сопствено читање“), обука у вези са истраживањем (на пример 
о опреми) и присуство на конференцијама и семинарима. 
9.46 Међутим, само лично образовање (укључујуćи „сопствено читање“) спроведено 
посебно за истраживачки пројекат треба сматрати истраживачком и развојном 
активношćу. Генерално, присуство на конференцијама не може се сматрати 
истраживањем и развојем, али представљање самог истраживања истраживача 
може се сматрати истраживањем и развојем.  
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 Испољавање пуне одговорности за јачање напора у очувању и развоју 
културних вредности с посебним нагласком на оне који су у јачој интеракцији с 
технолошким развојем. 
 Продубљивање међусобне информисаности и разумевања унутар и 
између појединих професија, односно области науке, технологије и културе. 
 Допринос квалитетним припремама земаља западног Балкана за улазак у 
Европску унију и за ефикасну адаптацију на ново институционално, развојно, 
економско и друго окружење. 
 Ову мисију скуп остварује научно основаним, свестраним и отвореним 
разматрањима феномена, идеја, проблема, послова, користи и трошкова који су 
у вези са уласком у Европску унију. 
 Овај научни скуп је поред циљева који се односе на научноистраживачку 
заједницу увек тежио и испуњењу потреба практичара (пословног сектора, 
државне администрације) у вези са проблемима развоја и организованости5 
 Задовољење бар дела истраживачке знатижеље читалаца такође је циљ 
зборника радова овог скупа, отуда и стална запитаност актера објављивања овог 
зборника: да ли се зборник чита и који утицај има његово објављивање? Сада 
већ можемо рећи да се чита и цитира – у томе нам помажу нове информационе и 
комуникационе технологије, будући да је већина зборника радова расположива 
на вебсајту Центра за истраживање развоја науке и технологије Института 
Михајло Пупин [8] 
 У нади да ће и даље ови зборници имати и жељеног утицаја овај текст 
завршавамо стандардном напоменом уредника: у овом Зборнику су очувани идеје 
и налази сваког аутора објављених радова те су аутори једини носиоци похвала 
и научних одговорности за квалитет својих радова. 
 Без претензија да на основу обрађеног материјала и информација 
улазимо у дубље анализе, као што је то већ у апстракту рада најављено, 
остављамо отворене могућности за израду нпр. студије случаја потенцијалним 
будућим истраживачима. 
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ПОТРЕБНЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ ВЕШТИНЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНУ 
ПРОИЗВОДЊУ 

 
 

 Апстракт: Појмови “digital manufacturing – дигитална производња”, 
“Industry 4.0”, “smart factory – паметна фабрика”, “intelligent/smart 
manufacturing – интелигентна производња”, или “factory of the future – фабрика 
будућности” данас представљају исти концепт. Ово значи да су појединачно 
аутоматизоване машине и одвојени процеси, доживели пуну интеграцију свих 
његових елемената у јединствени дигитални систем. Овај рад приказује 
елементе модела инжењерских вештина образовања за Индустрију 4.0. 

Кључне речи: Индустрија 4.0, Вештине, Образовање, Инжењерство. 
 
 

ENGINEERING SKILLS REQUIRED FOR INTELLIGENT 
MANUFACTURING 

 
Abstract:The terms "digital manufacturing", "Industry 4.0", "smart factory", 

"intelligent / smart manufacturing", or "factory of the future" represent the same 
concept today. This means that individually automated machines and separate 
processes have experienced the full integration of all its elements into a single digital 
system. This paper presents the elements of the education engineering skills model for 
Industry 4.0. 

Keywords: Industry 4.0, Skills, Education, Engineering. 
 
 

1. Увод 
 
Глобални трендови који имају великог утицаја на развој нове генерације 

технолошких система, заснованих на концепту Индустрије 4.0 су: (i) старење 
становништва, (ii) мањинске популације и њихово укључивање у производне 
токове, (iii) смањење природних ресурса, (iv) миграција и мобилност младих 
талената, (v) дигитализација међусобног повезивања и сајбер претње, и (vi) 

                                                
6 Машински факултет, Београд, vidosav.majstorovic@sbb.rs. 
7 Машински факултет, Београд, radivojemitrovic@gmail.com. 
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прогресивно глобално загревање. Све ове чињенице имају већи или мањи утицај 
на развој технолошких система [3]. 

Главне компоненте интелигентне производње су: (1) семантичка 
мултимодалност - представљање различитих информација у фабрици – атрибути 
са хијерархијском структуром, релација, табела, графова и ентитета; (2) 
вишедимензионалност. Информације у неколико димензија морају да буду 
представљене и забележене - опис пословних процеса и технолошких операција 
изведених на различитим нивоима структуре дигиталне производње; (3) мулти-
грануларност. Приступ подацима сензора и опреме доприноси оцени 
технолошког процеса, и ако је потребно, пружа могућност његовог регулисања и 
контроле, и (4) транспарентност и интеграција. Дистрибуција информација 
између аутоматизације производње, контроле квалитета, систем планирања 
ресурса предузећа, итд. - треба их интегрисати уз задржавање системске 
природе записа [4]. 

Дигитална производња изазива промене у различитим областима, како 
унутар саме индустрије тако и ван ње, односно свих заинтересованих страна. 
Један од најважнијих сегмената развоја и примене овог концепта у индустрији је 
образовање за дигиталну производњу, а у оквиру овог сегмента је инжењерско 
образовање. Истраживања, приказана у [1], показују да из угла дигитализације, 
образовни системи у развијеним земљама имају озбиљне недостатке, који се 
огледају у следећем: (i) неблаговремено праћење трендова који се односе на 
дигиталну производњу у погледу потребних вештина, и (ii) али са друге стране и 
јасно дефинисање захтева за напредним пословима од стране индустрије. Ако 
пак анализирамо промене у потребним знањима за дигиталну производњу у 
последњој декади, у односу на радно место и саму функцију производње, 
долазимо да закључка да су захтеви за новим вештинама на радном месту 
повећани више од четири пута. А то произилази због тога што су машине алатке 
постале сајбер-физички системи (СФС), са потпуно новим карактеристикама 
које сада поседују. 

Са друге стране, истраживања прикзана у [2], показују глобалне 
трендове у САД и ЕУ у промени карактера вештина за дигиталну производњу, у 
периоду 2016-2030. година. Наведене промене се односе у значајном смањењу 
потреба за мануелним и основним когнитивним вештинама, у односу на, на 
пример, технолошке вештине, које ће се увећати за више од 50%. То значи, да се 
и мења структура знања за ову област, од класничног инжењерства, ка 
интегрисаном знању машинства, електротехнике и информатике.   

 
2. Вештине за технолошке системе будућности 

 
Нове генерације технолошких система захтевају нова знања и вештине, 

зато што се у производњу уводе нове парадигме и модели: (i) производња нула-
шкарта, (ii) глобалне агилне мреже ланаца снабдевања, (iii) ефикасност енергије 
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и ресурса, (iv) масовна персонализација, (v) интеграција – хоризонтална и 
вертикална, и (vi) сигурност и тачност података.  

Наша истраживања показују да су основе вештине за интелигентну 
производњу дефинисане као:  
- дигитална писменост као холистичка вештина интеракције, разумевања, 

примене, па чак и развоја дигиталних технолошких система, технологија за 
њих, апликација и алата који се користе у њима, 

- ефикасне вештине комуникације са људима, ИТ и АИ системима, кроз 
различите платформе и технологије, 

- способност коришћења и пројектовања нових решења за АИ и анализу 
података уз критичку интерпретацију резултата, 

- креативно решавање проблема анализом скупова великих података и 
технолошких могућности у паметним производним системима, 

- сајбер сигурност, приватност и заштита података / информација одражавају 
брзо растући дигитални модел производног ланца вредности, 

- снажан предузетнички начин размишљања, укључујући проактивност и 
способност размишљања изван оквира, 

- способност физичког и психолошког сигурног и ефикасног рада са новим 
технологијама. 

- способност да се носи са све већом сложеношћу вишеструких захтева и 
истовремених задатака, 

- интеркултурална и интердисциплинарна, инклузивна оријентација на 
различитости, како би се одговорило на нове изазове који произлазе из 
разнолике производне радне снаге, и 

- отвореност према сталним променама и трансформационе вештине које 
стално доводе у питање статус-кво и покрећу пренос знања из других 
домена. 

Као што претходна анализа показује, све вештине за интелигентну 
производњу можемо груписати у две целине: (i) техничко-технолошке (првих 
пет група), и (ii) социо-економске (других пет група). 

Када смо дефинисали карактеристике потребних вештина, следећа 
питања које се постављају и односе се на све оно шта треба решити у контексту 
примене у индустрији, и то:  
- отвореност према сталним променама и трансформационе вештине које 

стално доводе у питање статус-кво и покрећу пренос знања из других 
домена, 

- повећати улагања у образовање запослених како би достигли пуни 
потенцијал нових технологија, 

- подржати политике за промовисање образовања и обуке запослених у 
организацији, 

- обезбедити особу која ће да се бави развојем каријере за производњу, 
- развити нове профиле са техничком експертизом коју надопуњују општа 

знања, 
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- користити дигиталне технологије за иновативно пружање образовања и 
обуке, 

- подржавајте социјалну мобилност у производњи, 
- обезбедите да се обучавају релевантне вештине, 
- повећајте значај стручног техничког образовања и оспособљавања уз рад у 

организацији, и 
- подстичите сарадњу у циљу решавања потреба за развијањем вештина. 

На овај начин повезујемо и интегришемо знања и методе које чине оквир 
за интелигентну производњу.  
 

4. Радна места у интелигентној производњи 
 

Већ данас у технолошки напредним компанијама, које представљају 
примере интелигентне производње, имамо радна места која подржавају ове 
моделе производње, а у наредном тексту наводимо нека од њих.  

Инжењери за дигиталне близанце стварају виртуелни приказ физичких 
елемената и њихове динамике, повезујући IoT елементе и комуницирајући са 
њима у свом окружењу током целог животног циклуса.  

Инжењер за дигиталне близнаце игра кључну улогу у изградњи односа и 
мреже комуникационих линија које спајају физички и дигитални свет кроз 
производни ланац вредности.  

Инжењери за дигиталне близанце морају бити стручњаци у креирању 
виртуалних реплика главних индустријских производа и помажу компанијама да 
предвиде и одговоре на проблеме купаца користећи анализу података у 
стварном времену, користећи напредне технологије.  

Вештине које треба да поседује инжењер за дигиталне близнаце су:  
- симулације,  
- аналитика,  
- сензори,  
- развој софтвера,  
- систем инжењерство, 
- истраживање и развој,  
- алгоритми,  
- обрада слике,  
- међуфункцијско повезивање и лидерство, и 
- управљање програмима. 

Предиктивни аналитичар ланаца (ПАЛ) снадбевања у будућности ће 
бити повезани и интегрисани у шире дигиталне мреже снадбевања (ДМС) у 
њиховој организацији.  

Они поседују вештине анализе и синтезе великих група података 
користећи технике за њихово моделирање, затим користе дигиталне алате за 
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симулацију и транспорт материјала и готових производа уз правовремену 
испоруку а у оквиру ДМС система.  

Са вештинама дигиталних алата, ови аналитичари се ослањају на 
машинско учење и когнитивно рачунање, уместо на „осећај интуиције“ и 
статистичке извештаје како би идентификовали могућности за одређивање 
потражње и понуде, како би се оптимизирала производња, укључујући 
задовољство купаца, продуктивност и добит.  

ПАЛ помаже компанијама у постизању оптималног управљања залихама 
и ланцима снадбевања по текућим и очекиваним сценаријима потражње.  

Вештине за ПАЛ обухватају:  
- ЕРП  
- аналитику потражње  
- сензоре  
- оптимизацију залиха  
- планирање и оптимизацију ланаца снадбевања  
- аналитику допуњавања залиха  
- логистику, управљање складиштем и њихова аналитиком  
- опште техничко знање  
- визуализација.  

Све веће коришћење робота у производњи и монтажи, ствара потребу за 
координаторима тима робота (КТР), професионалцима који обучавају људе и 
роботе да раде заједно.  

КТР су еволуција типичних инжењера процеса и стручњака за 
управљање променама у производним процесима.  

Они обично дизајнирају пословне процесе који интегришу роботику у 
производњу и монтажу, истовремено узимајући у обзир и вештине запослених 
које они поседују.  

КТР је одговоран за надгледање перформанси робота и пружање 
повратних информација програмерима како би оптимизирали рад робота, 
истовремено омогућавајући боље радно окружење између људи и робота.  

КТР примењује комбинацију дигиталних, друштвених и људских 
вештина, како би се омогућило људима и роботима да искористе своје 
способности за повећање продуктивности и раста.  

Вештине за КТР садрже:  
- анализу понашања у окружењу  
- управљање роботима  
- администрација  
- служба за кориснике  
- техничка обука и вештине.  



Потребне инжењерске вештине за интелигентну производњу 
_____________________________________________________________________ 

28 
 

Са мноштвом података о клијентима који су им на располагању, 
компаније су почеле да их користе за креирање прилагођених група клијената, 
што доводи до потражње за професионалцима, познатим као менаџери 
дигиталне продаје (МДП).  

МДП-ови су еволуирали из каријере менаџера производа.  
Њихове кључне одговорности су идентификовање за стварање нове 

понуде производа за клијенте, које су у потпуности дигитално заокружене – тзв. 
паметни производи, а клијенту виртуелно доступни, чинећи их потпуно 
другачијим од физичких производа које традиционална компанија производи.  

МДП је одговоран за допринос ширењу нових дигиталних понуда у 
компанијском портфолиу паметних производа.  

Позиција МДП захтева знање у умрежавању и продаји, управљању 
клијентима, сарадњом у тимовима, управљањем пројектима и решавањем 
проблема у циљу генерисања нових понуда и могућности ширења пословања 
компаније.  

Вештине за МДП обухватају:  
- продају и маркетинг  
- анализу понашања и искустава купаца  
- комуникација  
- умрежавање  
- сарадња  
- управљање клијентима  
- друштвене вештине  
- управљање променама  
- управљање пројектима. 

Градилишта 2025. године ће се разликовати од ових данас, 2019. године - 
аутономне беспилотне летелице, дизалице, роботи и друга аутоматизована 
опрема обављају понављајуће, тешке и опасне задатке.  

Ово ће створити нову улогу људи, координатора за коришћење података 
од флоте беспилотних летелица. 

Координатори података са дронова (КПД) имају одговорности на лицу 
места и ван ње, укључујући координацију са пружаоцима услуга беспилотне 
летелице и одговорности животног циклуса за податке које дронови снимају.  

КДП је нова улога за пуно радно време за многе фирме за инжењеринг, 
набавку и грађевинарство.  

Како су подаци о послу постали дигитални, појављује се нова улога – 
координације њима, које закупљене флоте аутономних беспилотних летелица 
могу да прикупе ради сигурности, инспекције, рада и управљања ризицима.  

КДП мора да буде стручан у управљању пројектима, управљању 
ресурсима и опремом и има кључну улогу у ширењу употребе дронова у моделу 



Потребне инжењерске вештине за интелигентну производњу 
_____________________________________________________________________ 

29 
 

управљања подацима о животном циклусу компаније; има извршну одговорност 
за управљање и умрежавање са пружаоцима услуга беспилотних дронова ради 
стварања нових могућности за ефикасност, сигурност и управљање ризиком у 
примени.  

Вештине за КДП укључују:  
- управљање животним циклусом података  
- оптимизација ресурса  
- аналитика и комуникација  
- умрежавање и аутоматизација  
- управљање клијентима  
- координација и сарадња  
- управљање променама  
- управљање пројектима. 

Наведена радна места и њихове карактеристике се односе на инжењерска 
радна места. 

  
5. Закључак 

 
Индустрија 4.0 модел у примени обухвата четредесет два елемента, а за 

СМЕс из области производње модел обухвата осамнеасет елемената.  
Наша истраживања у овој области у будућим временима ће се односити 

на дефинисање curiculuma за интелигентну производњу, а на основу до сада 
извршених наших истраживања у овој области [3,4].  
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ОД ИНЖЕЊЕРСТВА ДО ТЕХНОФИЛОЗОФИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

ИНЖЕЊЕРА ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 

Апстракт: У 21. веку инжењерство представља доминантну професију 
у заштити културног наслеђа. Примена вештачке интелигениције у овој 
специфичној области доводи до потребе да инжењери буду образовани у домену 
технофилозофије, како би били оспособљени за изградњу адекватних 
онтологија за артикулацију знања вештачке интелигенције у заштити 
културног наслеђа. У овом раду, са аспекта доминантних праваца у савременој 
технофилозофији и херитологији, разматра се актуелно стање у Србији, са 
погледом на могуће перспективе развоја образовања инжењера за рад у 
заштити културног наслеђа. 

Кључне речи: инжењерство, технофилозофија, заштита културног 
наслеђа, вештачка интелигенција 
 
 
FROM ENGINEERING TO TECHNOPHILOSOPHY IN EDUCATION 

OF CULTURAL HERITAGE PROTECTION ENGINEERS 
 

Abstract: In the 21st century, engineering is a dominant profession in the 
protection of cultural heritage. The application of artificial intelligence in this specific 
field leads to the need for engineers to be trained in the field of technophilosophy, in 
order to be able to build adequate ontologies for articulating artificial intelligence 
knowledge in the protection of cultural heritage. In this paper, from the aspect of 
dominant directions in contemporary technophilosophy and heritology, the current 
situation in Serbia is considered, with a view on possible perspectives of development 
of education of engineers for work in the protection of cultural heritage. 

Key words: engineering, techno-philosophy, protection of cultural heritage, 
artificial intelligence 
 
 
 
 
                                                
8  Централни институт за конзервацију, Теразије 26 Београд, 
direktorcik@gmail.com 
 



Од инжењерства до технофилозофије у образовању инжењера за заштиту 
културног наслеђа 

_____________________________________________________________________ 

32 
 

1. Увод 
 
 Увођење вештачке интелигенције у област херитологије представља 
један од праваца истраживања мултидисциплинарних феномена неопходних за 
преношење цивилизацијских вредности кроз време. Иако се херитологија, због 
посвећености заштити културне баштине, углавном перципира као област 
истраживања окренута прошлости, реч је о науци чија је базична истраживачка 
тема, како је то формулисао Томислав Шола, будућност људског искуства, јер 
чувањем и преношењем материјалних и нематеријалних вредности наслеђа кроз 
време, креирамо и обезбеђујемо будућност цивилизацијских вредности које смо 
наследили [1]. 

У складу са наведеним преовлађујућим перцепцијама и образовним 
канонима дисциплинарног раздвајања научних области, у научним и стручним 
круговима заштита баштине дуго је посматрана искључиво у оквирима 
хуманистичких наука. Због тога је продор инжењерства у ову делатност, до 
друге половине 20. века, (у Србији до деведесетих година XX века) био готово 
спорадичан и сасвим непримерен тежини промена које су се догађале у 
проблематици заштите наслеђа. Сходно томе и динамика тражења решења, 
најпре у доменима технологије материјала, техничке дијагностике и мерења, 
утицала је на различите аспекте формирања протокола конзервације-
рестаурације предмета и објеката културног наслеђа, који осим стандардних 
технолошких параметара обухватају и интерпретацију просторних, временских, 
а с тим у вези и симболичких вредности које треба сачувати [2]. 

Реч је о сложеном феномену који је у херитологији истовремено и 
процес и квалитет захтеваног новог и специфичног инжењерског приступа, 
имајући у виду предмете истраживања, који се у највећој мери односе на 
музејске збирке, археолошке и уметничке вредности и такозване нулте примерке 
индустријског наслеђа, односно једине сачуване примерке на свету. Како 
опсервацију проблема заштите наслеђа данас није могуће извести без 
инжењерских знања, питање образовања у инжењерству 21. века, у многим 
подручјима, међу којима је и заштита културног наслеђа (где се термином 
културно обухвата и индустријско наслеђе, односно научно наслеђе, као и 
материјално и нематеријално наслеђе), представља, једнако херменеутичко, 
колико и технолошко питање [3]. 

Како нам историја инжењерства и науке показује, за сваки степен развоја 
технолошке мисли постојао је одговарајући филозофски контекст [4]. У научним 
изворима проналазимо како се двадесетих година прошлог века јавно воде 
полемике и о филозофском тумачењу опште намере на примеру Ајнштајнове 
физичке теорије, па се „по први пут истиче извесни идеолошки карактер те 
теорије, чиме се противречи њеним уобичајеним тумачењима“.[5] Међутим, тек 
ће појава вештачке интелигенције показати, да је инжењерству, које је до сада 
егзистирало без нужне свести о постојању филозофске контекстуализације, у 
многим аспектима сада неопходна филозофија која претходи, усмерава и ствара 



Од инжењерства до технофилозофије у образовању инжењера за заштиту 
културног наслеђа 

_____________________________________________________________________ 

33 
 

контекст, на бази познавања технолошких принципа и изворних вредности 
технологија, на којима се заснива њихов потенцијал стварања непрекидних 
промена [6], У том контексту, једно од базичних питања је, да ли је филозоф 
који познаје технологије, за образовање инжењера плаузибилнији од технолога 
који познаје филозофију? Истраживање и пракса показују да контекстуализација 
технологије мора да почива на разумевању унутрашњих принципа који граде 
технологију, а не на опсервацији последица које технологија изазива, а што је по 
правилу предмет истраживачких радова које о технологији публикују филозофи. 
У овом раду, о томе дискутујемо на основу одређеног корпуса техно-
филозофских дела, са тезом да предност треба дати технологу са филозофским 
образовањем у односу на филозофа који који познаје технологије [2]. 

 
 
2. Инжењерство и заштита баштине 

 
Рад у заштити културног наслеђа такође показује да је практичности 

која је уграђена у инжењерски поглед на свет, филозофски контекст мање 
препознатљив уколико у експликацији није повезан са конкретизованом 
реалношћу у којој се догађа инжењерска пракса, а показује се и да је с тим у 
вези, посебно тешко разумљива нужност увођења инжењерства у технолошко-
филозофски контекст реалија које представљају културно наслеђе. Такав поглед 
чини замагљеним основни циљ одржања наслеђа - преношење вредности кроз 
време, па се у тако замагљеној атмосфери тешко и разуме, да се губитком 
вредности на које се ослања и сам идентитет сваке заједнице, губи и потенцијал 
за будућност.  

Иако истраживања на различитим меридијанима показују да музеји 
уобличавају наша основна поимања о прошлости и себи самима [7], те да 
музејска интерпретација гради национални идентитет и даје легитимитет 
групама [8], у Србији се у јавности индустријско наслеђе углавном не перципира 
као део културног наслеђа, па се с тим у вези и не повезује са питањем 
идентитета појединца или заједнице.  

У земљама Европске уније, како анализе показују, постоји јавна свест о 
томе да је однос човека према технологији веома значајан феномен за 
самоодређење, како појединца, тако и заједнице. Европска мрежа индустријске 
баштине ERIH, истиче, да народи Европе деле иста сећања из индустријске 
историје, која су део заједничког европског идентитета: 

“… Данас се људи у свим европским земљама осврћу на оне дане 
прошлости, које симболизује хиљаде индустријских споменика који се негују и 
чувају као сведоци наше техничке, социјалне и миграционе историје и као 
оријентири културног идентитета свих грађана, који се развијао кроз 
историју….“[9]. 

Ова мрежа индустријског наслеђа данас укључује више од 1850 места из 
свих европских земаља, а међу њима се налазе и четири локације у Србији: 
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Музеј Никола Тесла, као и хидроелектране Вучје, Света Петка и Под Градом. 
Истраживања мреже ERIH указују да индустријско наслеђе у европским 
земљама представља део идентитета широких слојева становништва, који чине 
98% посетилаца индустријског наслеђа, од чега 86% чине породичне посете. Из 
тога су по значају образовни мотиви (88%) и туристички мотиви (65%). Истиче 
се да због своје атрактивности места индустријске баштине привлаче посетиоце 
на регионалном нивоу (60%), потом на националном (30%) и међународном 
(10%). Поједине Wеб локације индустријске баштине имају и пола милиона до 
преко милион посетилаца (сл. 1) [9]. 

У Србији не постоји овакво истраживање повезаности идентитета и 
индустријског наслеђа, а индикативно је да је у мрежу ERIH из Србије укључено 
искључиво индустријско наслеђе са самог почетка XX века, због чега се може 
рећи да имамо идентитеску празнину дугу читав један век, јер после радова 
Николе Тесле и Ђорђа Станојевића, који је покренуо електрификацију Србије, у 
јавној перцепцији индустријског наслеђа очигледно сматрамо да немамо 
инжењере чији бисмо рад представили као вредност значајну за нас, па тиме и 
значајну за представљање наше културе свету. Да се идентитет не везује само за 
светски признате научнике као што је Никола Тесла, већ за личности које су у 
једној средини значајне као репрезенти школе мишљења у одређеном 
временском тренутку или периоду, говоре многе изложбе које се као примери 
апострофирају у савременим образовним праксама. Овде наводимо пример 
изложбе која је својевремено изазвала велику пажњу међународне јавности, као 
и публике у Музеју и Галерији Брајтона, а на којој су изложене истраживачке 
белешке дипломираних студената са Универзитета у Сасексу, као вредни 
експонати културног наслеђа [10].  

 
 

 

 

  
Слика 1: ERIH о посећености сајтова индустријске баштине –  

резултати „Барометра 2019“ [9]  
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У истраживању разлога за идентитетске празнине које показујемо својој 

и светској јавности, не можемо а да не кренемо од питања образовања. У овом 
раду тема нам је технофилозофско образовање у инжењерству и то на основним 
студијама техничких наука, будући да се ова област изучава у оквиру 
докторских студија при Универзитету у Београду. Како наведени смер похађа 
релативно мали број студената, у односу на број студената основних студија на 
техничким факултетима, можемо да разумемо због чега и немамо развијену 
ширу свест о потреби проучавања и очувања индустријске баштине. Да је реч о 
важном питању, говори нам и пример Немачке, у којој постоји 97 туристичких 
локалитета индустријског наслеђа, који сведоче о високој технолошкој култури. 
Имајући у виду повезаност самоодређења са технологијом, постаје разумљиво 
како настаје несагласје идентитета са духом времена.  

Када је реч о образовању за инжењерство 21. века, које ће егзистирати са 
вештачком интелигенцијом, показује се да је неопходно имати знање о 
начинима контекстуализације технологија кроз време [4], у чему се, како 
истраживања показују, најбољи резултат у експликацији постиже 
реафирмацијом Хегеловог погледа на дух времена, осликаног термином zeitgeist 
[11].  

Један од добрих примера за променљивост одређења професије 
инжењера је и концептуализација коју је 1985. године направио Хенри Петроски 
у делу Инжењер је човек: улога неуспеха у успешном дизајну [12]. Како време 
показује, тридесетак година након настанка овог дела, примарност људског 
фактора у професији инжењерства сасвим је релативизована у новом 
филозофско-технолошком простору. Реч је о простору у којем егзистира робот 
као електронска личност, која је у европској легислативи 2019. године 
практично правно изједначена са људском личношћу [13]. Отпочео је процес 
који подразумева уграђивање такозваних етичких начела у систем колективног 
доношења одлука (у сарадњи човека и робота), да би се постигле „заједничке 
моралне вредности и етичка начела“ човека и електронске личности [14]. Отуда, 
у савременом инжењерству и нова синтагма: морално програмирање [15,16], као 
тотална неодређеност технофилозофског контекста у тоталној правној 
контекстуализацији дистопијског консензуса о електронској личности.  
 
 

3. Инжењерство из перспективе примене вештачке интелигенције у 
херитологији 

  
Из претходно наведеног ракурса, у овом раду задржавамо се само на 

проблемима који се односе на домен херитологије. Увођење вештачке 
интелигенције у херитолошку праксу, у првим, или такозваним примитивним 
моделима, односи се на услужност која може да олакша информисање о 
културном наслеђу у музејској пракси, као и на допринос коначној заштити 
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изузетних уметнина, о чему сведочи актуелни и до сада највећи светски научни 
пројекат конзервације – рестаурације Operation Night Watch, Рембрантовог дела 
Ноћна стража из 1642. године, који реализује Ријксмусеум у Амстердаму. У 
тиму од седам доктора наука који су на челу више десетина стручњака за 
конзервацију – рестаурацију који ће извести захтевне поступке, једно од 
најважнијих места заузима експерт за вештачку интелигенцију. Наиме, 
Рембрантово ремек – дело, иначе великих димензија, биће снимљено у 
милионима тачака и анализирано на начин који у будућности неће оставити 
могућност да се икада дело фалсификује или конзервира на неадекватан начин 
[17]. 

Са овог почетног нивоа примене вештачке интелигенције, прелази се на 
сложеније моделе из домена моралног програмирања, односно прикупљања и 
обраде података са циљем стварања „заједничких моралних вредности и етичких 
начела“ човека и електронске личности. Подаци се прикупљају у областима које 
су у јавном простору и дискурсу наше средине крајње маргинализоване: 
етнологија и поезија, као и индустријска баштина [19]. 

Анализе добијених података дигитализовањем свих извора, имају за циљ 
да електронска личност „разуме“ обичаје и вредности различитих заједница, 
народа и етничких група (из ресурса етнолошких истраживања), како би била 
оспособљена да у комуникацији диференцира специфичности повезивања речи 
и емоција и њима изазваних асоцијација (из ресурса поезије објављене на језику 
заједнице) и разуме културу технолошког мишљења те заједнице (индустријско 
наслеђе), а ради предвидљивости модела понашања и стварања релација, све у 
циљу да електронска личност може да моделира и бира комуникационе моделе 
према припадницима заједнице [1]. 

 
 

 

 

Слика 2. Рембрантова Ноћна стража (De Nachtwacht), прво ремек - дело о чијој 
ће проходности кроз време бринути вештачка интелигенција [18] 
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За такозване мале културе (територијално и бројчано мале заједнице и 
народе) које имају веома скромну продукцију у домену етнологије, поезије и 
индустријског наслеђа, реч је о драматичним променама и уласку у 
интерпретативне просторе електронске личности, који могу битно утицати на 
процесе преношења вредности кроз време, односно процесе моделовања и 
измене идентитета.  

У таквом контексту, инжењери као учесници процеса 
контекстуализације, без знања и развијене свести о интерпретативним моделима 
и технолошко-филозофским контекстима, неће бити у стању да перципирају 
промене које ће се одвијати у вишеструко краћим временским периодима од 
нашег почетног примера инжењерства концептуализованог делом Хенрија 
Петроског. Ризик да уместо учесника у процесима употребе технологија, 
инжењери буду технолошки употребљени, свакако постоји, а у најужој вези са 
тим је и питање безбедности процеса и квалитета преношења вредности кроз 
време у заједничком деловању људске и електронске личности [20]. 

О технологији вођеној филозофијом говори се данас на свим 
универзитетима који проучавају вештачку интелигенцију. Међу првима је био 
универзитет Стенфорд, где је професор Teri Winograd, са класичног приступа 
вештачкој интелигенцији прешао на проучавање Хајдегеровог језика и из чијег 
искуства је потврђена синтагма технологија вођена филозофијом [21]. 
Многобројни примери указују да се појам технофилозофије дисперзивно тумачи 
на много начина, довођењем у везу два основна појма, технологије и 
филозофије, па отуда и различите синтагме чије би диференције савремени 
инжењер морао да разуме, односно да научи путем технофилозофског 
образовања: филозофија технологије; технолошка филозофија; филозофија 
инжењерства; филозофија рачунарске науке; сајберфилозофија; технокултурни 
футуризам; филозофија усмерена на промоцију коришћења технологија; 
филозофија технолошког друштва или ере; филозофија надахнута технологијом; 
филозофија интернетског идентитета; филозофија интелигентних машина и 
друге. [22] 

 
 
4. Перцепција технофилозофије у Србији  

 
Технофилозофија, као дисциплина развија се у свету од средине XX 

века, а 1973. године отпочиње серија значајних публикација од којих је прва 
била Библиографија филозофије технологије Карла Мичама и Роберта Меккеја. 
У складу са временом деведесетих година, настаје Интернет часопис Techne: 
Research in Philosophy and Technology. Данас се кључним достигнућем развоја 
области технофилозофије сматра разумевање да се човек не може проучавати 
независно од проучавања технологије [23], а једно од значајних достигнућа је и 
дисциплинарно профилисање техноетике [24] која је допринела 
демаргинализацији технофилозофије. 
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О перцепцији технофилозофије у Србији, може се говорити са више 
аспеката, а један од херитолошки значајних је анализа заступљености научних 
извора у времену, која даје слику о динамици којом је технофилозофија улазила 
у наш живот. За истраживање података који се односе на време пре Интернета, 
коришћен је јединствени каталог, који никада није дигитализован, а који садржи 
податке о иностраним издањима која су се налазила у југословенским 
библиотекама, па тако и српским. Каталог се данас налази у Централном 
институту за конзервацију, као наслеђе Југословенског библиографско-
информацијског института YUBIN. Иако ова установа није логичан наследник 
таквог каталога, прихватила га је зато што ни једна библиотека у Србији није 
желела да га прими. У кратком прегледу који се овде наводи, наслови су 
преведени, али реч је о иностраним издањима.  

Из наведеног каталога, може се видети, да у српским библиотекама 
шездесетих година прошлог века имамо свега два наслова који се односе на 
промишљање о техници и филозофији: швајцарско издање културног социолога 
и критичара Ханса Збиндена, Од секире до нуклеарне електране: о снази и 
потреби људи у технологији (1954)9, као и дело француског филозофа и 
историчара науке, између осталог и првог секретара париског Института за 
историју науке, Пјера Дукасеа, под називом Технике и филозоф (1958)10.  

Седамдесетих година у српске библиотеке долази једно од 
најутицајнијих дела тога времена, америчко издање Технолошко друштво 
(1967)11, француског филозофа и социолога малтешко-српског порекла, Жака 
Илула, чија је доминантна тема била претња људској слободи и религији 
створена савременом технологијом, а који ће остати запамћен по максими: 
Мисли глобално, понашај се локално. Године 1989. објавиће књигу У шта 
верујем12 у којој се бави примораношћу људског бића да се прилагоди 
технологији, разапето између крајности легитимног људског развоја и потпуне 
дехуманизације човека у односу према технологији. 

Осамдесетих година у српским библиотекама блиска тематици 
технофилозофије су дела: Филозофија у технолошком добу (1971)13, угледног 
немачког филозофа Ханса Ленка, који је осим филозофије студирао и друге 
науке, па тако и математику и кибернетику. Тада актуелна едиција Филозофија и 
технологија: читања о филозофским проблемима технологије (1972)14, до данас 
                                                
9 Hans Zbinden, Von der axt zum atomwerk : über macht und not des menschen in der Technik, 
Zürich : Artemis Verlag, 1954. 
10 Pierre Ducassé, Les techniques et le philosophe, Presses universitaires de France,  Paris : 
Presses universitaires de France, 1958.  
11 Ellul Jacques, The technological society, New York : Vintage books, 1967, cop. 1964 
12 Ce que je crois, Paris: Grasset and Fasquelle, 1989. 
13 Hans Lenk, Philosophie im technologischen Zeitalter, Stuttgart [etc.] : W. Kohlhammer, cop. 
1971.  
14 Philosophy and technology:readings in the philosophical problems of technology, New York: 
The Free Press, 1972. 
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даје доприносе у отварању нових праваца технофилозофије, па у новије време 
видимо школе мишљења у духу постфеноменологије у вези са начинима на које 
људи доживљавају употребу технологије, комбинујући у експликацијама увиде 
из различитих праваца америчког прагматизма.  

Такође, осамдесетих година, у српским библиотекама налазило се и дело 
Уметност и Компјутер (1973)15, Абрахама Молеса, инжењера електротехнике и 
акустике, доктора физике и филозофије, универзитетског професора, који је био 
један од првих истраживача специфичности веза између естетике и теорије 
информација. Зборник Вредности и прописи у технологији и друштву: 
предавања и расправе (1975)16 уредили су професор Симон Мосер (аустријски 
филозоф који се образовао области права, као и у областима филозофије, 
економије, античке филологије и математике у Берлину) и Алоис Хунинг, 
професор немачке филозофије. Године 1972. у домаћој периодици појављује се и 
један чланак домаћег аутора, Ненада И. Кецмановића, под називом Нова 
технологија и изгледи аутентичне егзистенције, који је објављен у 
југословенском студентском часопису Идеје17, а аутор који је у то време био 
студент, касније ће докторирати на тему конвергенције политичких система и у 
научном раду у потпуности ће се окренути политичким наукама. 

Такође, пре појаве Интернета, у српским библиотекама нашле су се и 
књиге Механички спектри: есеј о односу смрти и технологије: трећи свет 
(1988)18, затим чланак Од митологије до технологије (1986)19 објављен у 
часопису Филозофска истраживања, као и Белешке о Речнику технологије 
(1981)20 аутора Милорада Беланчића, у издању Филозофског друштва Србије.  

У вези са овим чланком, треба напоменути, да се дело о којем аутор 
говори, Речник технологије тада не налази ни у једној библиотеци, због 
политичке стигматизације. Након 33 године од његовог објављивања, појављују 
се и први зборници радова посвећени овом делу: године 2014., објављен је 
зборник Научни скуп Речник технологије – 33 године после21, затим 2015. 

                                                
15 Abraham A.Moles, Kunst & Computer, Köln : M. DuMont Schauberg, 1973.  
16 Werte und Wertordnungen in Technik und Gesellschaft : Vorträge und Diskussionen, 
Düsseldorf : VDI, cop.1975. 
17 Ненад И. Кецмановић, Нова технологија и изгледи аутентичне егзистенције, Идеје : 
југословенски студентски часопис. ИССН 0350-6339. - 4 (1972), стр. 45-73 
18 Jean-Claude Beaune, Les Spectres mécaniques: essai sur les relations entre la mort et les 
techniques : le troisième monde, Seyssel : Champ Vallon, 1988. 
19 Костас Акселос, Од митологије до технологије, Филозофска истраживања. ИССН 
0351-4706. - Год. 6, св. 2 (1986), стр. 529-532 
20 Милорад Беланчић, Белешке о Речнику технологије, Theoria : часопис Филозофског 
друштва Србије. ИССН 0351-2274. - 2-3 (1981), стр. 154-155 
21 Научни скуп Речник технологије – 33 године после, Београд : Институт за 
филозофију и друштвену теорију, 2014. 
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године, Повратак из земље змајева – Речник технологије 33 године после22, оба 
у издању Института за филозофију и друштвену теорију, као и 2017. године, 
зборник Хептадекагон: речник технологије као анти-утопија (pro et contra)23 
који је објавио Институт за европске студије у Београду.  

Речник технологије, који се у складу са временом, сада може наћи на 
Интернету, доживљава и међународну рецепцију, па је о овом делу у Атини 
објављен зборник радова издавача National Hellenic research foundation 24, а 
након филма Три логоса о делу Речник технологије, аутора Александра 
Петровића, универзитетског професора културне антропологије, посвећени су 
му и скупови у Атини, Вашингтону и Чикагу, као и на универзитетима у Либану 
и Индији. Српска премијера филма одржана је у САНУ 2019. године, а 
интересантно је и да је овом делу посвећена и докторска дисертација 
„Хеуристка Речника технологије и југословенска криза 1979–1982. у контексту 
успона постмодерне културе“ на Универзитету у Београду. 
 Наведени подаци значајни су са аспекта поређења формалног уласка 
технофилозофије у југословенску баштину, односно у библиотеке, посебно када 
се има у виду рад из деведесетих година Филозофија у сусрет технологији 
(1989)25, Хрвоја Ласића у часопису Прилози за истраживање хрватске 
филозофске баштине, који би се могао сматрати првим радом из ове области, 
будући да Речник технологије, иако објављен, није смео да буде заступљен у 
библиотекама.  

Преглед о технофилозофским делима из времена деведесетих година 
прошлог века, у овом истраживању завршава се чланком Нова утопија : 
социолошко и филозофско значење нових технологија комуникације (1988)26 
аутора Жерара Ролеа, француског филозофа, германисте и преводиоца, 
специјалисте за Херберта Маркузеа и Ернста Блоха. У француским научним 
круговима посебно је запажен његов превод чланка Jürgena Habermasa под 
називом Просветитељство, недовршени пројект, као одговор на 
постмодернистичке критике. 

Последњу деценију XX века, присуство технофилозофије у српским 
библиотекама карактерише издање Кембриџ универзитета Филозофија и 
технологија (1995)27, уредника Роберта Фелоа, вишег предавача филозофије и 
                                                
22 Повратак из земље змајева – Речник технологије 33 године после, Београд : 
Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета, 2015 
23 Хептадекагон: речник технологије као анти-утопија (про ет цонтра), Београд: 
Институт за европске студије, 2017. 
24 Orthodoxy and artificial intelligence, Institute of historical research, National Hellenic 
research foundation, Athens 2019. 
25 Хрвоје Ласић, Филозофија у сусрет технологији, Прилози за истраживање хрватске 
филозофске баштине. ИССН 0350-2791. - 1/2 (1989), стр.212-215 
26 Gérard Raulet, Нова утопија: социолошко и филозофско значење нових технологија 
комуникације: Постмодерна: нова епоха или заблуда?. - Стр. 36-62 
27 Roger Fellows, Philosophy and technology, Cambridge : Cambridge University press, 1995. 
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шефа катедре за интердисциплинарне студије хуманистичких наука у 
Бредфорду, затим Технолошко време и разговори о модерности (1995)28, аутора 
Лоренца Симпсона, професора државног универзитета у Њујорку, и између 
осталог, представника савремене континенталне филозофије и неопрагматизма.  

Највећи број библиотека у Србији, из области технофилозофије, поседује 
издање Размишљања о техници аутора Хозе Ортега и Гасета (1996)29 шпанског 
филозофа и есејисте, прото-егзистенцијалисте, филозофа прагматичне 
метафизике и реалистичке феноменологије, којег многи библиографи према 
броју објављених издања у свету, сматрају једним од највећих филозофа XX 
века, па и свих времена. Овај филозоф, као припадник шпанских буржоаских 
породица Ортега и Гасет, имао је прилику да студира у више немачких градова, 
Лајпцигу, Нирнбергу, Келну, Берлину и Марбургу. Касније оснива и предаје на 
Институту за хуманистичке науке, а под утицајем немачких социјалдемократа 
усваја комунитарну онтологију и своју критичност према капитализму, упамћен 
по становишту да је "капитализам деветнаестог века деморалисао човечанство" 
и "осиромашио етичку свест човека" [25].  
 Крајем прошлог века у српске библиотке стиже и дело Створења 
Прометеја: род и политика технологије (1997)30 професора са Whitman колеџа и 
угледног истраживача са Принстона. Ту је и издање Техноромантизам: 
дигитална приповест, холизам и романса стварног(1999)31 аутора Ричарда 
Коена, професора Универзитета у Единбургу, који технологију сагледава из 
визуре утицаја информационих технологија на дизајн.  
 Сумирајући слику научних извора који су могли да пруже основ за 
образовање инжењера у области технофилозофије, из времена када Интернет 
није био широко доступан, а посебно након подробнијег проучавања 
библиографија свих наведених аутора, може се рећи да смо имали веома мали 
број доступних извора, а да су њихови аутори у највећем делу опуса или барем 
претежно, нису у свом укупном истраживачком фокусу имали технофилозофску 
тематику, те да су многа од наведених дела у њиховим библиографијама била и 
једини чланци или књиге у којима су се аутори озбиљније бавили 
технологијама. Анализом њихових других дела, може се претпоставити да је 
основни разлог тако мале продуукције био управо у непознавању или врло 
слабом познавању технологија. 
 У савременом тренутку, када су многа дела доступна он лине, или се до 
њих може доћи по прихватљивим ценама, видимо да после 2000. године, барем 

                                                
28 Lorenzo C. Simpson, Technology Time and the Conversations of Modernity, New York : 
Routledge, 1995. 
29 Хозе Ортега и Гасет, Размишљања о техници, Чачак: Дом културе : Градац, 1996. 
30 Timothy V. Kaufman-Osborn, Creatures of Prometheus: gender and the politics of 
technology, Lanham [etc.]: Rowman and Littlefield Publishers, 1997. 
31 Richard Coyne, Tehnoromanticism : digital narrative, holism, and the romance of the real,  
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на основу базе COBISS, немамо велико повећање продукције у библиотекама, 
када је реч о технофилозофији. Значајна су дела: Тиранија тренутка: брзо и 
споро време у информационом друштву (2003)32 норвешког антрополога Томаса 
Ериксена, професора Универзитета Осло, затим Етика за информацијско доба 
(2009)33 аутора Мајкла Квина, сада декана Факултета за науку и инжењерство и 
директора Иницијативе за етику и трансформативне технологије на 
Универзитету у Сијетлу. Ту је и дело под називом Günther Anders: 
филозофирати у доба технолошких револуција (2002)34 аутора Конрада Паула 
Лисмана, филозофа, есејисте и професора на Универзитету у Бечу, који пише о 
Гинтеру Андерсу, филозофу немачко-јеврејског порекла, некадашњем 
докторанду Едмунда Хусерла, који је студирао и код Мартина Хајдегера у 
Фрајбургу. Сматра се да је његово најважније дело The Obsolescence of 
Humankind из 1956. године (преводи се најчешће као Застарелост човечанства) 
посвећено нуклеарној технологији.  

Такође, у нашим библиотекама присутно је и дело Компјутерска етика 
– студије случајева (2008)35 аутора Роберта Баргера, историчара образовања са 
Универзитета Нотре Даме у Индиани, који компјутерску технику посматра са 
аспекта четири основна погледа на свет: идеализма, реализма, прагматизма и 
егзистенцијализма. Књигу Филозофија науке, филозофија технике36, написао је 
белгијски филозоф Жилбер Хотуа, члан Краљевске академије наука, 
књижевности и ликовних уметности у Белгији, који је објавио неколико наслова 
о феноменима и улози технологије у савременом свету. Два уредника, Џејмс 
Мур и Терел Бајнам стоје иза зборника Сајберфилозофија: чвориште 
филозофије и рачунарства(2002)37: Мур је професор филозофије који је развио 
ране рачунарске програме за учење симболичке логике, са богатом биографијом 
у којој је и податак да је председник научног Друштва за машине и 
менталитет, а Бајнам је дугогодишњи уредник часописа Metaphilosophy и 
директор Истраживачког центра за рачунарство и друштво, на Универзитету у 
Јужном Конектикату.  

                                                
32 Томас Хилан Ериксен, Тиранија тренутка: брзо и споро време у информационом 
друштву, Београд: Библиотека XX век: Круг, 2003.  
33 Michael J. Quinn, Ethics for the information age,  Boston [etc.]: Pearson/Addison Wesley, 
cop. 2009  
34 Konrad Paul Liessmann, Günter Anders: philosophieren im Zeitalter der technologischen 
Revolutionen, München: Beck, 2002. 
35 Robert N. Barger, Computer Ethics: a case-based approach, Cambridge [etc.] : Cambridge 
University Press, 2008.  
36 Gilbert Hottois, Philosophie des sciences, philosophies des techniques,  Paris: Odile Jacob, 
2004 
37 Cyberphilosophy: the intersection of philosophy and computing, ed: James H. Moor and  
Terrell Ward Bynum, Malden [etc.]: Blackwell, 2002. 
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Воља према технологији и култури нихилизма: Хајдегер, Ниче и Маркс 
(2004)38, дело је објављено у Канади, а написао га је Артур Крокер, истраживач у 
области политикологије, технологије и културе, директор Пацифичког центра за 
технологију и културу (PACTAC) и уредник Ctheory, међународног часописа за 
теорију, технологију и културу. Коначно, и један домаћи аутор Александар 
Чучаковић, бавио се технофилозофском темом у раду Естетичност високе 
технологије (2007)39.  
 У деценији која је управо за нама, у периоду од 2010-2020. године, у 
нашим библиотекама издвајају се свега два значајнија наслова: Обликовање 
сопства: о технологији, процвату и навици размишљања (2015)40, дело које је 
написао Ерик Паренс, истраживач из Центра за студије биоетике, који се бави 
коришћењем технологија у односу на људско биће, као и дело Мишела Фукоа 
Технологије сопства: списи о позној антици и раном хришћанству (2014)41. 
 Из свега наведеног, а имајући у виду широке могућности коришћења 
научних извора на Интернету, закључујемо да технофилозофија, са 
херитолошког становишта није нашла своје место у нашој средини, на начин 
како је данас прихваћена у свету. Имајући такође у виду и дисперзију 
инжењерских дисциплина и стварање нових праваца истраживања, очигледно је 
да се сходно специјализацијама, инжењерство ситуира у различите 
технофилозофске системе, па је за сваки профил инжењера важно издвојити 
домен технофилозофије који је примерен његовој основној инжењерској 
области. На пример, новија херитолошка истраживања показују на који начин се 
методолошки повезује изградња обновљивих извора енергије са културним 
наслеђем. [26] Потпуно је другачији и самосвојан технофилозофски систем 
контекстуализован вештачком интелигенцијом, под синтагмом да је вештачка 
интелигенција данас подједнако обликована метафизиком колико и физиком 
силицијума [22]. Са друге стране, управо је метафизичка димензија поље на 
којем се оспорава постојање личности изван људског хабитуса [27].  

Како су у области заштите баштине, кроз индустријско наслеђе 
практично присутне све инжењерске дисциплине, херитологија је у заштити 
вредности зантересована за све конституисане технофилозофске системе 
инжењерства, са посебном бригом за нове пројекције развоја вештачке 

                                                
38 Arthur Kroker, The Will to Technology and the Culture of Nihilism: Heidegger, Nietzsche, 
and Marx, University of Toronto Press, cop. 2004  
39 Александар Чучаковић, Естетичност високе технологије, Анали Економског 
факултета у Суботици: орган Економског факултета у Суботици. ИССН 0350-2120. - 
Бр. 17 (2007), стр. 31-41 
40 Erik Parens, Shaping our selves : on technology, flourishing, and a habit of thinking, Oxford 
: Oxford University Press, 2015. 
41 Мишел Фуко, Технологије сопства: списи о позној антици и раном хришћанству, 
Лозница : Карпос, 2014.  
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интелигенције са динамизованом дисперзивношћу коју карактерише константно 
убрзање. 

  
 
5. Потребе технофилозофског образовања у Србији 
 
Пракса показује да инжењери у Србији, у највећем броју не препознају 

повезаност своје области са баштином, али веома брзо налазе решења за 
очување баштине, када им херитолог пружи одговарајућу подршку [2]. Са друге 
стране, недостатак образовања из домена заштите баштине и технофилозофије, 
утиче на индоленцију и одсуство осећања одговорности за очување изузетно 
вредне индустријске баштине као једне од базичних вредности нашег 
идентитета. То свакако мења поглед на технолошко мишљење једне заједнице и 
ствара слику дисфункције у односу на историју нашег технолошког развоја. 

Неразумевање и непознавање циља заштите индустријског објекта или 
предмета, доводи до његовог девастирања чак и до уништења, а догађа се и да се 
неадекватном рестаурацијом уништи сведочанство као најзначајнија функција 
културног добра.  

О изазовима контекстуализације индустријског наслеђа, у овом раду 
говоримо кроз пример из новије херитолошке праксе. Реч је о броду - монитору 
Бодрог, који представља културно добро индустријске баштине Србије, које је 
као такво проглашено решењем Музеја науке и технике у Београду 2006. године, 
а имајући у виду да је Бодрог данас једно од десет пловила тог типа на свету и 
једини преостали брод из групе речних монитора са којих је извршен први 
артиљеријски удар у Првом светском рату. 
Ово пловило херитолошки је могуће анализирати са више аспеката: 

1. Технолошки, реч је о артиљеријском броду намењеном за дејства за 
подршку копненим јединицама. Као индустријско наслеђе производње 
Danubius - Šonishen - Hartman бродоградилишта у Будимпешти, монитор 
се везује за аустроугарску културу, а у домену појединачног 
индустријског наслеђа, с обзиром на историју парне машине троструке 
експанзије, као и водоцевних котловиа типа Јароу, реч је о 
индустријском наслеђу међународног значаја, као што је то и у домену 
војне технике, као носилац наслеђа бродског топа 120 мм и 
противавионских бродских топова 66 мм и 40 мм, као и митраљеза 7, 9 
мм;  

2. Војно, монитор сведочи о Дунавској флоти Аустроугарске речне 
морнарице, затим речној флотили Краљевске ратне морнарице 
(Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, касније Краљевине Југославије) 
– посебно о трећој дунавској Пешадијској дивизији под чијом је био 
оперативном командом. Такође сведочи и о морнарици Независне 
државе Хрватске (која га је 1944. године извадила из Саве након једног 
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потапања), а на крају и о речној флотили ЈНА у којој је био до средине 
седамдесетих година прошлог века; 

3. У домену историје ратовања, монитор сведочи о ратовању на Дунаву, 
догађајима на граници са Румунијом, као и о почетку Првог светског 
рата, који је започео испаљивањем првог хица на Београд са овог брода. 
Потом је то такође и сведочанство о славној победи Српске војске, којој 
је монитор припао мировним уговором; 

4.  Са аспекта привредне историје и финансија, ово културно добро 
сведочи о улагањима у његово ремонтовање и опремање, а касније и о 
привредним активностима којима је брод служио у оквиру више 
предузећа која су монитор користила на различите начине, па на крају и 
као пристаниште за друге пловне објекте;  

5. У доменима личних историја, монитор сведочи о раду његовог 
пројектанта, инжењера Јосефа Тиела, али и о поручнику бојног борда 
Срећку Ројсу, који је командовао током инвазије Сила Осовине априла 
1941. године. Ту су и личне историје посада које су у саставу у принципу 
имале пет официра, 30 подофицира и 56 морнара; 

6. Са аспекта очувања вредности наслеђа монитор сведочи о преко педесет 
година занемаривања, непрепознавања вредности, као и о периоду 
другачијих поступања када је након 2017. године ремонтован у 
бродоградилишту Апатин. Начин његове заштите говори о тумачењу 
његових вредности, имајући у виду повод за рестаурацију, који се 
односи на обележавање стогодишњице завршетка Првог светског рата, 
са позадином међународног тренда реинтерпретације историјских 
чињеница о почетку Првог светског рата, где је требало ревитализовати 
прворазредни доказ о томе која страна је започела рат. Због тога је 
својевремено и планирано да се монитор Бодрог претвори у Музеј 
почетка Првог светског рата; 

7. Са аспекта научно-технолошког развоја, монитор треба да сведочи о 
технолошком тренутку у којем је створен и о његовом месту у низу 
развојног истраживачког рада којим су током времена креиране нове 
технологије; 

8. О технолошкој култури у Србији монитор је сведочанство односа 
средине након његове рестаурације, у шта се убраја и заступљеност овог 
добра у образовању, али и у привредној грани туризма; 

9. У јавној презентацији културног добра и дискурсу, монитор сведочи о 
менталитету и односу према индустријском наслеђу као делу нашег 
идентитета; 

10. О безбедносној култури која ће се показати у очувању овог добра, не 
само у материјалном домену, већ и у домену нематеријалног наслеђа и 
будућој примени вештачке интелигенције у заштити баштине, ово 
културно добро сведочиће кроз време. 
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На сличан начин могу се анализирати и друге вредности нашег 
индустријског наслеђа, које су као и монитор Бодрог, преживеле различите 
историјске епохе, али за разлику од овог културног добра, нису још увек 
препознате као вредности које захтевају хитну друштвену бригу. Осим авиона 
ФИАТ Г50 из Музеја ваздухопловства у Београду, који је нулти примерак 
(једини на свету), а чија се рестаурација пролонгира деценијама, уз обимно 
пропадање самог експоната упркос урађеним студијама стања, о нашој 
индустријској култури једнако говори и пример најстарије локомотиве из 
колекције Железничког музеја, која датира из 1864. године, а која је 
представљала модел коришћен у изградњи Суецког канала. Уз исечену и у 
деловима покрадену локомотиву, из истог депоа девастираног у Београду, 
нестали су и други предмети индустријског наслеђа, па и машински струг 
тежине преко 30 тона.  

Враћајући се, међутим, питању контекстуализације индустријског 
наслеђа, где на примеру рестаурираног индустријског добра Бодрог, 
истражујемо преношење вредности кроз време, као одраз нашег идентитета, у 
сваком од наведених десет аспеката тумачења индустријског добра, можемо да 
поставимо низ питања. Због великог тематског обима, овде се задржавамо само 
на рестаурацији брода на нивоу материјала, као основног средства путем којег 
се читају трагови времена и чијом се рестаурацијом чувају и изражавају 
карактеристике историјског сведочанства. 

У том контексту, једно од основних питања је, да ли је рестаурирани 
монитор задржао сва својства историјског сведочанства, односно да ли сада 
изгледа готово као нов, тек произведени брод или као брод на којем се могу 
препознати сви неопходни историјски слојеви? Или је рестаурацијом (како то 
инжењери воле да кажу, да изгледа као нов) овај монитор постао сведочанство 
само о начину производње, па у ствари највише сведочи о бродоградилишту 
Danubius-Šonishen-Hartman? Да ли су ипак присутни трагови из периода када је 
био у поседу и других војних формација и ако јесу, да ли на адекватан начин 
изражавају његову улогу у времену и простору, односно, да ли је као 
технолошко средство он сада репрезент историје свих војних сила које су га 
користиле, или само аустроугарске војске? Ако постоји јавни консензус да је за 
монитор Бодрог најважнија функција сведочанство почетка Првог светског рата, 
како ће се монитор користити као доказ славне победе Српске војске, која му је 
и променила име и дала му назив Сава, који сада не постоји у јавном дискурсу у 
вези са монитором? Да ли ће монитор својим изгледом и даље моћи да сведочи 
да је био активан и априла 1941. године, приликом напада Сила Осовине или да 
буде доказ да је био коришћен у саставу ЈНА? И тако даље…..  

Наведена питања нису реторичког карактера, јер њихово разрешавање 
утврђује у ком правцу ће размишљати инжењер када креира протокол заштите, а 
како ће потом размишљати козерватор, када буде потребно да се протокол 
спроведе на начин да материјал очува доказе свих историјских слојева, а 
истовремено омогући да објекат наслеђа опстане у времену, да би кроз то време 
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могао да пренесе вредност. Другим речима, контекстуализацију једног 
културног добра, немогуће је извршити само на основу дисциплинарно 
појединачних погледа, јер су појединачне перспективе из којих се проблем 
посматра недовољне за очување контекста. Ако бисмо наведени проблем хтели 
да опишемо користећи метафору, можемо рећи да монитор Бодрог не би смео да 
изгледа као младић, јер му, чак и ако би обукао старинско одело, нико не би 
веровао да је био актер у једном историјском времену и простору. Или како се 
то у класику нобеловца Казуо Ишигура Остаци Дана, може прочитати, јасно је 
да нема реконструкције културног добра без очувања просторно-временског 
контекста у којем постоје прилике, догађаји, људи, класе, културе, обичаји, 
начини мишљења и изражавања вредности, дакле све оно чиме ће се управо 
бавити вештачка интелигенција и њена електронска личност. 

Случај монитора Бодрог индикативан је посебно за нашу технолошку 
културу, јер се рестаурација овог добра догодила тек када су прилике у свету 
показале да се новим интерпретацијама потпуно релативизују историјске 
чињенице, посебно о томе ко је започео Први светски рат. Да је реч о процесу 
најбоље говори и обележавање стогодишњице завршетка Првог светског рата, 
које је уприличено у Паризу, 11. новембра 2018. године, а на којем је приказан 
нови концепт преношења вредности кроз време, у којем су победници и 
поражени доведени у исти контекст, па чак поједини представнивци поражених 
и фаворизовани распоредом седења, што је у јавном дискурсу најчешће 
доведено у контекст удара на национални понос и достојанство оних који су из 
рата изашли као победници, какав је био случај и са славном Српском војском. 

Међутим, достојанство се и показује и одржава на много начина, а један 
од веома важних је и однос према наслеђу. Задржавајучи се на нашем примеру 
рестаурације културног добра, може се замислити да би у изграђеној 
технолошкој култури једног друштва, индустријско добро – монитор Бодрог, 
деценијама сведочио о почетку Првог свестког рата, а његов обилазак би постао 
део протокола у посетама иностраних делегација. Да се знало да ће се прилике у 
свету променити на тај начин, свакако би се о томе водило рачуна, а за нашу 
културу то је поука да за понос једног друштва нема неважних сведочанстава и 
да небригом о наслеђу највише штете наносимо сами себи. 

Међутим, статус културног наслеђа и преношење његових вредности 
кроз време, не сме да зависи од тренутних политичких и других околности у 
свету или код нас, као што и питање идентитета није питање тренутка него 
питање континуума у времену. Отуда је у одлукама које треба донети у сфери 
заштите наслеђа, неопходан методолошки приступ који узима у обзир могуће 
временско - просторне промене, какве у овом тренутку доноси и примена 
вештачке интелигенције, са могућношћу да електронска личност, у склопу 
моралног програмирања преузме прерогативе у контекстуализацији наслеђа. 
Отуда је образовање у области технофилозофије почетна тачка за разумевање 
света у 21. веку. 
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6. Закључак  
 

Истраживање приказано у овом раду, посвећено потреби 
технофилозофског образовања инжењера, у контексту изазова ширења примене 
вештачке интелигенције у заштити наслеђа, обављено је у једном од аспеката 
утврђивања присуства технофилозофије у нашој култури и тематизовано једном 
студијом случаја. Узимањем у обзир и других индикатора присуства 
технофилозофије, превасходно подробнијом анализом научних радова домаћих 
истраживача, као и анализом других студија случаја, стекао би се неопходан 
шири увид и разумевање о потребама инжењерског технофилозофског 
образовања у контексту примене вештачке интелигенције.  

Имајући, међутим, у виду потпуну маргинализацију индустријског 
наслеђа у јавном дискурсу у Србији, као и степен његовог девастирања и 
пропадања, а без свести о повезаности наслеђа са идентитетом, рад указује да је 
и на основу наведеног истраживања, могуће сагледати неопходност развоја 
инжењерске свести о постојању филозофске контекстуализације на сваком 
степену технолошког развоја, посебно у савременом тренутку у којем је 
динамика развоја вештачке интелигенције и начин њене употребе у заштити 
баштине, без преседана у досадашњој историји. Отуда и разлог да се у овој 
области, у инжењерско образовање уведе технофилозофија. 
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СОЦИЈАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРИМЕНЕ КОНЦЕПТА 

ИНДУСТРИЈА 4.0  
 

Апстракт: Концепт Индустрија 4.0 је релативно нов појам и није се још 
увек искристалисало шта се све под њим подразумева. Но, и поред тога, могу се 
назрети одређена значења и његове практичне последице. Једно од првих 
питања је да ли се ради о реформи, тј. наставку претходног типа индустрије 
(И 3.0) или је реч о суштински новој појави. За сада имамо више аргумената да 
тврдимо да је, још увек, у питању само реформски помак. Многе њене 
последице на друштвеном плану су још раније уочене а сада се може очекивати 
само њихова радикализација. У овом раду ће бити дат осврт на потребу 
реорганизације образовног процеса. Нове технологије, подржане вештачком 
интелигенцијом, резултирају убрзаним развојем иновација што рађа потребу за 
новим формама брзог и ефикасног стицања знања, што је тешко изводиво кроз 
класичан, бирократизовани, систем образовања. Други аспект се односи на 
свеобухватну флексибилизацију рада, која подразумева флексибилизацију радног 
времена, места рада, самог радног и производног процеса и, на крају, биће дат 
осврт на нове видове социјалног раслојавање, развоја друштвених неједнакости, 
маргинализације и прекаризације друштвених слојева и постављања питања 
могућности превазилажења негативних тенденција. 

Кључне речи: индустрија 4.0, образовање, флексибилизација рада, 
друштвене неједнакости, прекаријат 
 
 

SOCIAL CONSEQUENCES OF THE APPLICATION OF THE 
INDUSTRY CONCEPT 4.0 

 
Abstract: The concept of Industry 4.0 is a relatively new term, and it has not 

yet crystallized what it all means. But, nevertheless, certain meanings and its practical 
consequences can be seen. One of the first questions is whether it is reform, ie. a 
continuation of the previous type of industry (I 3.0) or a substantially new 
phenomenon. For now, we have more arguments to argue that, as of yet, this is only a 
reform shift. This paper will highlight the need to reorganize the educational process. 
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New technologies, supported by artificial intelligence, result in accelerated 
development of innovation, which raises the need for new forms of rapid and efficient 
acquisition of knowledge, which is difficult to implement through a classic, 
bureaucratized, education system. The second aspect is related to the comprehensive 
flexibility of work, which implies the flexibility of working time, place of work, the 
work and production process itself, and finally, it will focus on new aspects of social 
stratification, development of social inequalities, marginalization and precariousness 
of social strata and raising questions about opportunities 

Key words: industry 4.0, education, labor flexibility, social inequalities, 
precariat 
 
 
 1. Увод 
 

Под индустријом 4.0 подразумевамо веома динамичан процес. У складу 
с тим настаје и проблем њеног дефинисања, с обзиром да се брзо мења њен 
садржај то се и дефиниције често надограђују. Овај термин је први пут поменут 
2011. године [1] а једна од њених првих дефиниција наводи да је реч о 
индустрији која користи снагу информационо-комуникационих технологија и 
иновативних проналазака за подстицање развоја прерађивачке индустрије [2], да 
би се у новије време она одређивала као индустрија која користи савремене и 
софистициране алате и машине са умреженим сензорима који се могу користити 
за планирање, предвиђање, прилагођавање и контролу друштвеног исхода и 
пословних модела, са циљем да се обликује друга фаза организације ланаца 
вредности, којим се може управљати током читавог производног циклуса. Њена 
предност над претходним фазама је постизање конкурентности у било којој 
индустријској грани. Ради остваривања динамичнијег тока производње, 
оптимизација ланца вредности мора бити аутономно контролисана [3]. 

Данас ланци вредности постају све глобалнији, чиме се отварају значајне 
могућности организацијама свих величина. То подразумева да организације 
морају да буду спремне да се интегришу у ланце са међународним партнерима 
[4]. За организације из земаља у развоју, укључујући и Србију, дигиталне 
технологије су изузето важне за продор на светско тржиште. Оне су за њих, 
практично, врата у свет, шанса која се отвара на почетку покретања нове 
индустријске револуције. 

Дакле, Индустрија 4.0 се базира на дигитализацији, која омогућава 
спољно и унутрашње умрежавање свих функција организације, и 
аутоматизацији у којој роботизовани уређаји преузимају улоге радника [5]. На 
том основу се обликују smart (паметне) фабрике, које су потпуно 
аутоматизоване, и њима се управља посредством информационо-
комуникационих технологија у коју се укључује вештачка интелигенција. Овим 
путем се подиже квалитет и спушта цена коначног производа, смањењем 
трошкова производње, транспорта, складиштења итд. а сама производња постаје 
флексибилна и прилагодљива потребама крајњег корисника. Тиме се постиже 
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крајњи циљ сваког пословања, подизање тржишне конкурентности и овладавање 
тржиштем [6]. 

Бекер наводи следеће технологије као кључне за покретање индустрије 
4.0: вештачку интелигенцију, мобилне и носиве дигиталне уређаје, интернет 
свега, проширену-побољшану стварност (augmented reality), виртуелну 
стварност, симулацију, аутономна возила, аутономне колаборативне роботе 
(cobote) адитивну производњу (3Д), блокчејн, биг дата и клауд технологије [7]. 
Наравно реч је о врло динамичној материји те се списак овде не завршава. 

Кључ свих промена су дигиталне технологије, од којих посебан значај 
има интернет као мрежа свих мрежа, која омогућава свеопште повезивање и 
умрежавање и чија тржишна цена, иако је већ мала, ће у даљој перспективи још 
више падати [8]. Он не само да омогућава повезивање пословних и производних 
предузећа, и подизање њихове тржишне конкурентности, већ отвара и пут којим 
потенцијални купци и корисници њихових услуга брзо и једноставно долазе до 
информација о текућој понуди. То за последицу има и стање у којем купци и 
корисници услуга подижу своје стандарде чиме се, даље, врши притисак на 
предузећа да флексибилизују своју производњу и прилагођавају је потребама 
крајњег потрошача. Овде треба напоменути да су дигиталне технологије 
присутне не само у производњи већ и у свим аспектима друштвеног живота, 
укључујући и свакодневни живот у домаћинству. 

 
2.Трансформације рада и радних односа 
 
Од почетка индустријске револуције је било приметно да постоји реална 

опасност да нове технике и технологије могу да утичу на смањење броја 
потребних радника за обављање одређеног посла. Још у XIX веку о томе пише 
Рикардо у Принципима (1817) [9], наводећи да технички развој погодује 
стварању „сувишног становништва”. Тенденцију да технички развој избацује 
човека из радног процеса уочава и Маркс у свом познатом делу Капитал [10] 
(стр 357-361). У првој половини XX века, слична запажања има и Кејнс [11] који 
је у својим Есејима констатовао постојање „технолошке незапослености“ тј. 
незапослености која је узрокована развојем технологије. Наиме, Кејнс тада 
директно примећује да нова техничко-технолошка решења, протоком времена, 
избацују све више људи из радног процеса. У почетку, то се односило примарно 
на физичку радну снагу али већ од друге половине XX века види се да се та 
опасност односи и на различите видове интелектуалног рада.  

Што је најважније, све ове промене се одвијају досад незабележеном 
брзином, са перспективом њиховог даљег убрзавања. Технолошки развој је 
подстакао рапидно увећање квантитета и квалитета материјалне производње и 
све значајније искључивање живог рада из ње. Последица тога је да многа 
занимања или нестају или се битно мењају. Појавом треће индустријске 
револуције, у коју се укључују рачунарске технологије, та тенденција се шири 
на све већи број занимања, укључујући и она која захтевају високостручну радну 
снагу, као што су нпр. математичари или статистичари и сличне професије. 



Социјалне последице примене концепта Индустрија 4.0 
_____________________________________________________________________ 

54 
 

Развојем вештачке интелигенције, која је кључна одлика Индустрије 4.0, 
интелектуални рад, све више, постаје заменљив новим уређајима и 
технологијама. Под утицајем дигитализације се наставља већ започета 
тенденција да се из процеса производње елиминише не само мануелни већ и 
високостручни рад. Потреба за живим радом се смањује тако да велики број 
запослених прихвата нестандардне облике рада. Ови процеси производе 
промене у структури рада и радне снаге. Протоком времена све више радника се 
оријентише на различите форме прекарног рада, мењајући при том и сопствени 
социјално-класни положај прелажењем из класичног радништва у прекаријат.  

Прекаријат је настао утицајем комбинације социјалних фактора и 
технолошког развоја [12]. На социјалном плану се издвајају дешавања настала 
после урушавања социјалистичких друштвених система са којим почиње да 
слаби улога социјалне државе и јача идеологија и пракса неолиберализма. Реч је 
о времену које се, између осталог, одликује повећањем стопе незапослености 
или недовољне запослености, појавом технолошке незапослености, 
флексибилизацијом рада и сличним процесима којима почиње битно да се 
урушава положај запослених. С друге стране, на његов настанак је утицао и 
енорман популациони раст [13].  

Овоме треба додати и податак да је у неколико претходних година, 
тржиште рада развијених земаља запљуснуто таласима принудних миграција са 
средњег и блиског истока [14]. Реч је о огромном резервоару прекарне радне 
снаге која се, поред растућег броја незапослених и неадекватно запослених, 
непрестано попуњава новопристиглим имигрантима из земаља трећег света.  

Они су, посебно мигранти, спремни да прихвате било какав посао, да 
трпе интензивни рад за наднице које једва да покривају најосновније трошкове 
физиолошког преживљавања. Све то директно угрожава регуларне раднике и 
оно што је, још увек, остало очувано од њихових радни(чки)х права. 

Теоријски концепт прекаријата је први разрадио Гај Стендинг [15] [16] 
који га дефинише посредством недостатка сигурности везане за рад и 
идентитета заснованог на раду, при чему посебно наглашава питање запослења 
и сигурности рада. Поред непостојања различитих облика сигурности 
проистеклих на основу рада, Стендинг уочава да прекарни радници могу да буду 
исплаћивани по произвољно ниским ценама рада. Дакле, у случају прекарног 
рада, граница између запослености и незапослености постаје све тања и, 
понекад, тешко препознатљива. Под утицајем развоја савремених технологија се 
појављују различите форме атипичног рада и запошљавања којима се изиграва 
право на рад као природно људско право и, последично, тиме укидају и сва 
социјална права по основу рада, као што су право на боловање, право на накнаду 
у случају незапослености, право на пензију, породиљско одсуство, одморе итд. 
Иза тога следи и укидање радног идентитета. Прекарни радници, зато што 
немају стални посао и сталне приходе, немају ни стални препознатљиви 
друштвени статус и колективни идентитет те, самим тим, губе основ интересног, 
пре свега синдикалног, повезивања и колективне солидарности.  
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М. Ружица [17] наводи три основне групе радника које су под ризиком 
да постану прекаријат: (1) губитници из редова класичне радничке класе, који су 
жртве технолошке незапослености, (2) они који пристају на прекаризацију јер 
никада нису имали боље животне и радне услове, и (3) млади и образовани 
стручњаци фрустрирани сопственим статусом. Прва и трећа група су управо они 
који су жртве измењених радних околности, насталих под утицајем технологија 
покренутих трећом индустријском револуцијом, а које развој Индустрије 4.0 
додатно радикализује. Ове последње Ружица, прихватајући Стендингово 
становиште да је прекаријат нова, опасна, друштвена класа, види као снагу у 
будућим социјалним протестима обесправљених. Овоме се може приговорити да 
прекаријат не може бити одређен као класа због своје социјалне хетерогености, 
што се јасно види и из горе наведене поделе, иако његова „опасна“ природа није 
спорна. Једино што им је заједничко је најамни карактер и тенденцијски 
опадајући статус, приходи и егзистенцијална сигурност. У свему осталом, њихов 
социјални положај је различит. 

Ричард Сејмур налази да се прекарност види у свим слојевима друштва 
изузев капиталистичке класе и малобројних делова средње класе [18]. Реч је о 
тенденцији која је супротна фордистичком концепту, наслеђеном из друге 
индустријске револуције, по ком високе зараде обезбеђују стабилност радне 
снаге и смањивање њене флуктуације, што има за последицу снижавање 
трошкова радне снаге и дугорочно обезбеђивање већег профита. Данас, у 
условима флексибилизације рада и радног времена, послове које су некада 
обављали стално запослени сада преузимају радници са краткорочним 
уговорима о раду. Оно што је евидентно је да се, на овај начин, ствара слој који 
остаје без егзистенцијалне сигурности и перспективе. 

Кључ критике Стендинговог схватања прекаријата је у негативном 
дефинисању овог појма. Он се дефинише на основу својстава која му недостају: 
непостојање регуларног радног односа, пуног радног времена, неких права на 
основу рада (боловање, годишњи одмори, слободни дани, редовности прихода, 
немогућност коришћења плаћеног породиљског одсуства и слично), 
несигурности запослења и сл. Све ово додатно потхрањује технолошки развој 
који омогућава рад ван службених просторија или рад посредством интернета. 
Уместо стално запосленог радника, предност при запошљавању добија неко ко 
ради под ороченим уговором и ван седишта организације. Послодавац на тај 
начин смањује своје трошкове и повећава профит, док радник добија нижу 
зараду и вишеструку несигурност.  

Стендинг из овог излази са тезом да прекаријат још увек не представља 
конституисану класу већ да је класа у настајању. Сејмуров одговор на ову тезу је 
да се класе релационо одређују, једна у односу на другу, а не предметно као 
емпиријски феномени. Сејмур је у праву кад сматра да класе треба да буду 
релационо одређене али њима се, ипак, не може ускратити емпиријска 
егзистенција. Прекаријату, напросто, недостаје хомогеност социјалног положаја 
као основ класне утемељености. Из те нехомогености следи немогућност 
прекаријата да се конституише као друштвена класа. Он је напросто 
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конгломерат различитих групација које су социјално депривилеговане на исти 
или веома сличан начин иако имају другачији статус, друштвени углед, приходе, 
образовање, моћ и остале показатеље друштвеног положаја 

 
3. Индустрија 4.0 и трансформација у функционисању организације 
 
Сфера рада која, несумњиво, доживљава крупне промене под утицајем 

развоја Индустрије 4.0. се не може свести искључиво на положај радника. Поред 
овога, треба споменути и трансформације класичних организација које, све 
више, прелазе на онлајн пословање. Пословање предузећа се сада 
интернационализује кроз развој бројних дигиталних платформи, посредством 
којих се повезују, с једне стране, понуда и тражња а, с друге стране, појединци и 
различите пословне организације. Штавише, развијају се дигиталне онлајн 
платформе које послују као предузећа и представљају посреднике између 
понуде и тражње. Овим се брише потреба за постојањем радних просторија и 
радног времена. Све ово карактеришу брзи раст и смањени трошкови 
пословања. [19]. 

Мења се интересовање тржишта за различите радне вештине. Многе од 
њих престају да буду потребне с обзиром да их замењују нове технологије. 
Насупрот томе расте интересовање за развијање нових когнитивних и социо-
бихејвиоралних вештина и способности прилагођавања измењеним условима 
рада и пословања. 

Идеја роботизације и њена практична примена у производњи 
радикализује раније постављено питање избацивања живог рада из производног 
процеса. Искуство са претходном индустријском револуцијом казује да ће се, са 
новим техничко-технолошким променама, извршити трансформација структуре 
радних места. Раније се развојем смањивао број радних места у индустрији али 
се зато повећавао у услужном сектору. Но, овога пута се дешавају заиста крупне 
промене и у глобалној популацији. Драматично увећавање становништва, с 
једне стране, и успон технологије која замењује огромну количину живог 
људског рада, с друге стране, постављају питање да ли ће се у блиској 
будућности поновити досадашња историја, тј. да ли ће се наћи нова одступница 
за велики број радника које развој оставља без посла [20].  

Све ово компликује чињеница да су различити делови света економски и 
технолошки неравномерно развијени. То значи да је, још увек, могуће да 
развијени делови света покривају своје проблеме експлоатишући неразвијене, те 
да се тај процес засигурно наставља и у ери драстичног убрзања техничко-
технолошког развоја, оличеног у концепту индустрије 4.0. Застареле технологије 
се премештају у мање развијене земље, где је радна снага јефтинија. 
Инвеститори одатле извлаче екстра профит, смањивањем трошкова производње 
на име јефтине радне снаге из неразвијенијих земаља, а домаћа радна снага се 
преусмерава на неиндустријске делатности. На делу је, и даље, прекаризација 
рада која се најлакше уочава у неразвијеним деловима света али постаје све 
видљивија и у развијеним земљама [21]. 
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Роботизована производња, несумњиво, чини коначни производ 
јефтинијим и квалитетнијим и повећава му тражњу. Количина производње се, 
потенцијално, неограничено увећава, али се зато, с друге стране, поставља 
питање дугорочне одрживости масовне производње и потрошње. 

Најновија технологија улази у врло различите делатности и избацује 
човека из занимања у којима је то до недавно било незамисливо, укључујући 
сада не само високостручна већ и креативна занимања. Разлог томе је да се 
употребом вештачке интелигенције врши оптимизација и рационализације 
производног процеса. Природна је последица тога да се све већи број 
послодаваца окреће ка новим формама флексибилног запошљавања. На тај 
начин они смањују трошкове радне снаге, док, с друге стране, све већи број 
запослених постаје несигуран да ли ће моћи да обезбеди своју егзистенцију. 

То је у блиској вези и са порастом учешћа неформалне запослености, 
било да је реч о самозапослености или о раду преко различитих дигиталних 
платформи, односно о ангажовању преко различитих врста уговора о делу, тзв. 
раду од куће, или без фиксног радног времена, раду ван просторија предузећа и 
сличним врстама рада. Последица овога је и питање организације социјалне и 
здравствене заштите за велики број радника са неформалним ангажовањем. 
Питање је шта се дешава у случају болести или повреда на раду, права на 
плаћени годишњи одмор и низ других права по основу рада, која су напросто 
подразумевајућа за регуларно запослене раднике. 

Све ово се, у следећем кораку, одражава и на пораст друштвених 
неједнакости које се сада виде и на глобалном нивоу, кроз неравномерни развој 
различитих регија, али такође и на локалном нивоу, кроз доходовне и имовинске 
неједнакости појединаца који су у различитом радном статусу или припадају 
различитим друштвеним класама. Овоме треба додати и неједнак приступ 
образовању, друштвеној моћи, здравственој заштити и осталим важним 
ресурсима. Овај проблем се посебно одражава на велики број међународних 
миграната, којих са најновијим технолошким развојем има све више и више без 
обзира да ли беже од нестабилних политичких околности у својим земљама или 
напросто мигрирају из економских разлога, а који покушавају да нађу своје 
место под сунцем на глобализованом тржишту. 

 
4. Промене у образовању 
 
Успон Индустрије 4.0 нужно захтева интервенције у развоју образовања 

јер од њега зависи квалитет и квантитет економског раста, посебно у данашњим 
условима динамичног раста науке, технике и технологије. С друге стране 
образовање је директно повезано и са развојем људског капитала. Тачније 
речено, образовање је једна од најзначајнијих компоненти људског капитала. 
Њега, у поређењу са другим облицима капитала, одликује дуготрајан процес 
формирања, висок ризик од застаревања, неодвојивост од свог носиоца, отежано 
пребацивање из једне у другу употребу [22]. 
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Значај образовања у формирању људског капитала се систематски 
проучава од средине XX века, практично од отпочињања друге индустријске 
револуције, а први пут је та идеја антиципирана у делу Адама Смита [23] с краја 
XVIII века – у време отпочињања прве индустријске револуције. Данас се о 
њему често говори као о неопипљивом капиталу и за њега нема сумње да 
представља значајну компоненту укупног богатства неког друштва, независно 
од тога што је његову вредност тешко измерити. 

Образовање не само да увећава вредност људског капитала већ 
омогућава и одрживост даљег развоја. Наступањем индустрије 4.0 ово постаје 
јасно видљиво. Овде није реч само о економској користи коју он може да донесе. 
Напротив, неекономске добити могу бити знатно вредније и, у складу са 
Бурдијеовом теоријом капитала [24], могу бити конвертоване у економску 
вредност, како директно кроз неку форму материјалне добити, било индиректно, 
кроз смањење трошкова на многа друга давања (нпр. здравствена, социјална и 
слична давања, развој вредносних оријентација итд.). 

Трећи талас индустријске револуције је оставио за собом време у којем 
је неквалификована радна снага видела за себе било какву перспективу. Данас 
би виши нивои средњег образовања морали бити минимални циљ свих оних који 
желе да се уклопе у будући развој. У противном могу рачунати на велики ризик 
од незапослености, сиромаштва и социјалне искључености. Други проблем је 
што без њега неће бити могуће пратити даљи технолошки развој, за који можемо 
да претпоставимо да ће се, већ у блиској будућности, одвијати све брже и брже. 
Штавише, независно од нивоа образовања који појединци буду достизали, 
динамичан технолошки развој ће сигурно диктирати потребу за целоживотним 
учењем, у чему ће, највероватније, на значају добијати различити видови 
неформалног образовања, образовања за конкретне намене и потребе [7]. 

То ће бити велики изазов за наредне године, с обзиром да је у 
досадашњем развоју било готово нормално да се образовни процес завршава 
финализирањем формалног образовања. Оваква пракса је, дугорочно, имала 
смисла само у условима релативно постојаног нивоа техничког развоја. 
Савремене технологије се веома брзо развијају и данас је сасвим нормално да од 
иницирања неког технолошког решења до његовог уласка у масовну употребу 
прође, не неколико векова или деценије већ, само неколико година или, чак, 
месеци. То, практично, значи да већ у блиској будућности можемо очекивати 
жестоку трку у оспособљавању за коришћење бројних иновација које ће, без 
сумње, бити кључно обележје Индустрије 4.0. 

С обзиром на сложеност нових технологија, остаје отворено питање 
колико ће још дуго виши нивои средњег образовања моћи да буду минимални 
циљ образовног процеса. Реално је очекивати да ће високо образовање временом 
постајати све важније те да ће достизање истог постајати кључни циљ 
образовног процеса. Ово не значи да се остајање не том нивоу бити 
подразумевајући став. Штавише, даље стручно оспособљавање и иновирање 
знања и вештина ће постати егзистенцијални императив. Ово је, данас, већ 
увелико очигледна тенденција, посебно у струкама које доживљавају веома 
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интензиван развој, попут информационо-комуникационих технологија и њихове 
растуће примене у најразличитијим делатностима. 

 
Табела: Учешће одраслог становништва (25-64 године) у формалном и 

неформалном образовању (Извор [25]) 

година 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
дражава                     
ЕУ - 28  9,5 9,3 9,1 9,2 10,7 10,8 10,7 10,8 10,9 11,1
Еуро зона (19) 8,1 8,1 8,3 8,5 10,6 10,9 10,9 11,2 11,3 11,5
Бугарска 1,6 1,6 1,6 1,7 2 2,1 2 2,2 2,3 2,5
Данска 31,3 32,6 32,3 31,6 31,4 31,9 31,3 27,7 26,8 23,5
Немачка  8 7,8 7,9 7,9 7,9 8 8,1 8,5 8,4 8,2
Шпанија 10,8 11,2 11,2 11,2 11,4 10,1 9,9 9,4 9,9 10,5
Француска 5,7 5 5,5 5,7 17,8 18,4 18,6 18,8 18,7 18,6
Хрватска 3 3 3,1 3,3 3,1 2,8 3,1 3 2,3 2,9
Луксембург 13,8 13,5 13,9 14,2 14,6 14,5 18 16,8 17,2 18
Мађарска 3 3 3 2,9 3,2 3,3 7,1 6,3 6,2 6
Холандија 17,1 17 17,1 16,9 17,9 18,3 18,9 18,8 19,1 19,1
Аустрија 13,9 13,8 13,5 14,2 14,1 14,3 14,4 14,9 15,8 15,1
Румунија 1,8 1,4 1,6 1,4 2 1,5 1,3 1,2 1,1 0,9
Словенија 14,8 16,4 16 13,8 12,5 12,1 11,9 11,6 12 11,4
Финска 22,1 23 23,8 24,5 24,9 25,1 25,4 26,4 27,4 28,5
Шведска 22,5 24,7 25,3 27 28,4 29,2 29,4 29,6 30,4 31,4
Ујед. краљевство 20,7 20,1 16,3 16,3 16,6 16,3 15,7 14,4 14,3 14,6
Исланд 25,1 25,4 26,4 28,1 26,3 26,3 28,1 24,7 23,6 21,5
Норвешка 18,5 18,2 18,6 20,4 20,8 20,1 20,1 19,6 19,9 19,7
Швајцарска 23,9 29,7 28,9 29,1 29,3 30,5 30,8 31,4 31,2 31,6
Црна Гора : : 2,4 2,4 2,8 2,9 3 3,3 2,8 3,2
Сев. Македонија 3,5 3,5 3,6 4,1 3,7 3,2 2,6 2,9 2,3 2,4
Србија : 4 3,5 3,6 3,9 4,4 4,8 5,1 4,4 4,1
Турска 2,6 2,9 3,4 3,9 4,5 5,7 5,3 5,8 5,8 6,2
Извор: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_04_60/default/table?lang=en 

 
Подаци Еуростата речито казују колико је, у земљама различитог 

степена економске и технолошке развијености, присутно интересовање за трајно 
учење. Приказани подаци се односе на десетогодишњи период (2009-2018). Оно 
што је евидентно је да у већини случајева долази до видног увећања обухвата 
радне снаге разним облицима стручног оспособљавања. Подаци из табеле се 
односе на просек неких земаља Европске уније, еврозоне, најразвијеније земље 
и земље нашег региона. Из табеле се види да у развијеним земљама постоји јача 
тенденција стручног усавршавања коз различите нивое формалног и 
неформалног образовања и тренинга. Закључак је да се земљама региона, са 
изузетком Словеније, релативно мали број људи укључује у ове процесе. У 
Србији тај број углавном гравитира износу од 4%. Овај износ је, у поређењу са 
просеком ЕУ или земљама еврозоне, релативно мали и креће се на нивоу од 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_04_60/default/table?lang=en
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приближно једне трећине. У региону немамо озбиљне конкуренте по овом 
питању ни у једној од земаља насталих из бивше Југославије (осим Словеније 
која је тренутно на нивоу европског просека, иако је почетком овог периода 
била значајно изнад њега) или њених суседних земаља насталих из 
социјалистичког лагера (с изузетком Мађарске у којој је ситуација двоструко 
боља). 

Ови подаци се могу схватити као озбиљно упозорење да Србија у 
блиској будућности неће бити конкурентна на европском тржишту ако се не 
отргне из летаргије на коју указују приказани подаци. Технологија Индустрије 
4.0 је у нашој непосредној близини и она би могла постати и наша развојна 
шанса ако се сачува и подигне постојећи тренд доласка инвеститора. У том 
контексту би било посебно значајно развити националне стратегије образовања 
са освртом на стручно оспособљавање унутар целоживотног учења. Морамо 
признати да је један корак учињен усвајањем Стратегије развоја вештачке 
интелигенције у Републици Србији (новембар 2019). Но, много важније од тога 
је рад на реализацији постављених циљева. У оваквим околностима, Србија, 
међу себи сличнима, може лако да буде регионални лидер, но то, још увек, не 
значи да може да рачуна на значајну конкурентност на тржишту Европске уније.  

То потврђује и еуростатов индекс глобалне конкурентности људског 
капитала. Индекс за Србију износи 73,3 [26]. Ако узмемо да се његова вредност 
крече у распону 1-100, то можда не изгледа лоше. Но, ако овоме додамо да се 
налазимо на 63 позицији на списку од 141 земље за коју се он води, видимо да је 
значајан број земаља испред нас. На првом месту је Швајцарска (93.3) а на 
последњем Мозамбик (31,7). Првих сто земаља има индекс изнад 60. На горњој 
табели се види да је Швајцарска на првом месту у Европи по броју оних који су 
учествовали у стручном усавршавању с тим да је у последњих десет година 
њихов број константно растући. 

Овоме можемо додати да је глобални индекс конкурентности за Србију 
нешто лошији у односу на индекс конкурентности људског капитала [27]. 
Глобални индекс за Србију износи 60.9 и по њему смо на 72 месту. На првом 
месту је Сингапур (84,8) а на последњем Чад (35,1). 

Очигледно је да ће, у оваквим условима, високо образовање бити кључ 
личног професионалног развоја. Ако ни због чега другог, онда због своје 
систематичности и усмерености. Отворено је питања основног образовног 
концепта. Данас се ломе копља око тога да ли образовање генерално, и посебно 
високо образовање треба да буде општеобразовног типа или уско 
специјалистичко. Овде је карактеристичан Мејеров став да образовање треба да 
се усмери на знања која неће брзо застаревати те да се оријентише ка 
креативности уместо меморисања [28]. У овом контексту велики значај би могли 
да имају различити облици неформалног учења окренутих ка стицању знања о 
појединостима које могу бити корисне појединцу у конкретним радним 
околностима. Управо развој Индустрије 4.0 омогућава изградњу образовних 
технологија које су лако доступне ширим круговима интересената, које се 
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ажурирају такорећи у реалном времену и које прате развојну динамику самих 
производних процеса [7].  

Ради се о томе да је класичан образовни систем, што важи и за високо 
образовање, исувише ригидан, тешко се и споро мења и није у стању да прати 
развојну динамику. Последица тога је да из њега излазе млади и образовани 
стручњаци који су овладали знањима и вештинама које су даном њиховог 
дипломирања већ застареле. Њега морају да допуне различити облици 
неформалног образовања, који могу да буду валоризовани кроз различите 
сертификате или интерне квалификације. У том контексту значајно место би 
требало да заузима и обуке уз и кроз рад. Формално образовање би требало да 
буде само подлога која ће омогућити брже и лакше савладавање иновација које 
напросто запљускују савремену индустрију. 

 
5. Индустрија 4.0: револуција или еволуција  
 
Под утицајем развоја науке, дигиталних технологија и дигитализације, 

мења се и приступ индустријској производњи. Најновијој генерацији паметних 
фабрика не би требало да представља проблем могућност производње 
минималних серија, укључујући и појединачног, па и уникатног производа, јер 
би дигитализован производни систем требало да буде способан да се, без много 
празног хода или смањивања економске рентабилности мале серије, окрене ка 
производњи само једног примерка неког производа. Ово је тачка око које се 
обликовала идеја да концепт Индустрије 4.0 представља нову, четврту, 
индустријску револуцију [29]. 

У чему се она разликује од претходних индустријских револуција? Прва 
је била везана за примену механичког система покретаних, у крајњој линији, 
енергијом воде, било да је реч о механичком раду под утицајем енергије воденог 
тока (воденог пада – турбине покретане снагом воде) или трансформацијом 
топлотне енергије у механичку (парна машина). Друга индустријска револуција 
је обележена применом електричне енергије а трећа увођењем информационо-
комуникационих технологија и њиховом способношћу да се у кратком времену 
обради мноштво информација и одради велики број појединачних операција. 

Четврта индустријска револуција би требало да буде обележена 
вештачком интелигенцијом и способношћу уређаја најновије генерације да 
прилагођавају своју активност тренутним потребама текуће производње уз 
очување њене пуне економске и технолошке рационалности. 

Још увек није искристалисан јасан став да ли Индустрија 4.0 представља 
нови облик револуције или је само надоградња претходне, треће, индустријске 
револуције. Да би се нека појава сматрала револуцијом, битно је да се под 
њеним утицајем мења комплетна друштвена пракса. Данас то, још увек, није 
случај. Постоје неке назнаке да ће се Индустрија 4.0 развити у четврту 
индустријску револуцију. Постоји и разлог да верујемо да ће се то десити у 
веома скоро време. Тај разлог се, пре свега види у убрзаном научно-
технолошком развоју. Међутим, он се, у овој развојној фази, манифестује у 
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преобликовању производне праксе али не, у толикој мери, у преобликовању 
друштвених односа.  

Данашње стање друштвених неједнакости, уобличено кроз класно-
слојну структуру најразвијенијих друштава, није битно измењено у односу на 
ситуацију од пре пар деценија, од када је кренула да се развија трећа 
индустријска револуција. Штавише, тренд прекаризације рада, ако се доведе у 
везу са стањем из седамдесетих година XX века, указује на регресивне 
тенденције, враћање на период првобитне акумулације. Распад социјалистичког 
блока и међусобне конкуренције два велика друштвено-економска система, 
престанак хладног рата на релацији Исток - Запад, отпочињање неолибералног 
периода у развоју капитализма и слична дешавања, са свим променама које он 
доноси, указују на историјску стагнацију, ако не чак и корак назад у развоју 
друштвених односа.  

На основу свега наведеног, можемо закључити да развој Индустрије 4.0, 
у овом моменту представља еволутивни развој, тј. надоградњу постојеће 
производне праксе кроз технолошка усавршавања. У перспективи је веома 
изгледно да ће се она развити у квалитативни помак и на нивоу друштвених 
односа. 

 
 6. Могућност решавања проблема растућих друштвених 
неједнакости. 

 
Развој савремених технологија, обухваћених оним што данас називамо 

Индустрија 4.0, потенцијално ствара амбијент у којем је могуће релативно 
неограничено увећавање производа уз све веће потискивање живог рада. То, 
несумњиво, утиче на повећавање друштвених неједнакости, учешћа прекарног 
рада и трајне незапослености у економском животу и промена односа друштвене 
моћи у којима се иста концентрише у рукама оних који поседују крупан капитал. 
У таквим условима је велико питање шта носи блиска будућност и каква је 
перспектива обичних људи који су принуђени да раде за друге. 

Овде је могуће понудити више одговора који се крећу у распону од 
скраћивања радног времена, што би омогућило приступ раду већем броју људи, 
па све до идеје о увођењу обавезног безусловног прихода за све грађане. Друга 
наведена варијанта би могла бити једно од могућих решења озбиљних проблема, 
подстакнутих развојем аутоматизације, брзим променама на тржишту рада, 
растућим друштвеним неједнакостима и сиромаштвом које прати све јачи осећај 
искључености и немоћи који, већ данас, погађају раднике у различитим 
деловима света а који, перспективно, постају све заоштренији и прете да угрозе 
егзистенцијалну сигурност великог броја оних који се налазе на нижим нивоима 
социјално-класне хијерархије друштва, али и не само њима. 

О овој теми се данас много размишља и она се посматра из различитих 
углова [30]. Отворено је питање да ли обавезан безусловни приход представља 
закрпу у буџету великог броја оних који имају мале или никакве приходе или је 
реч о једном од могућих концепата за превазилажење социјалних проблема које 
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доноси убрзани техничко-технолошки развоја чији се врхунац, већ данас види у 
развоју Индустрије 4.0 или прецизније у примени роботике, аутоматизације и 
вештачке интелигенције у обављању свакодневне индустријске производње али 
и многих услужних делатности. 

Ако све ово доведемо у везу са ширим социјалним и теоријским 
контекстом, присутним у друштвеним наукама још од половине XIX века, 
можемо поставити питање да ли је ова идеја на трагу Марксове визије 
комунизма. Другим речима, питање се може поставити у форми: да ли нове 
технологије отварају простор за стварање бољег, хуманијег, друштва или су 
само инструмент даљег поробљавања и експлоатације огромне већине од стране 
малобројних власника, углавном крупног, капитала. Чини се да Марксова идеја, 
која се провлачи кроз сва његова економска дела, да је финале историјског 
развоја стварање друштва у којем ће свако моћи да ради у складу са својим 
могућностима а да добија према потребама, по први пут престаје да буде обична 
утопија и да сада добија реалне обрисе. Колико год данас ова претпоставка 
изгледала утопијски, и само представљала филозофски идеал, толико је, са 
најновијим технолошким развојем, не можемо ни олако одбацити 

Маркс је, генерално, заступао становиште да ће идеално друштво, 
комунизам како га је он називао, настати тек када капитализам максимално 
развије своје снаге. С друге стране, Лењин је заступао супротну тезу, да ланац 
капитализма пуца темо где је најтањи. Стицајем историјских околности, Лењин 
је покренуо прву револуција која је, интенционално, требало да добије атрибут 
социјалистичке. Уместо тога успостављена је њена супротност, систем који је 
највише личио на неку врсту државног капитализма олигархијског типа [31] [32] 
који није далеко одмакао од класичног капитализма XIX века. Тај систем, 
касније назван реални социјализам, је дискредитовао Марксову идеју али и 
читаву социјалистичку праксу источноевропских земаља. Појам диктатуре 
пролетаријата, који је Маркс само узгред спомињао а Лењин развио до крајњих 
консеквенци [33], у пракси источноевропских држава је постао синоним за нови 
облик диктатуре који је спроводила политичко-партијска бирократија . 

Данас, када упоредимо Марксове и Лењинове ставове и доведемо их у 
контекст савременог технолошког развоја (Индустрије 4.0), можемо 
претпоставити да Марксова идеја није неостварива и није бесмислена. Другим 
речима, друштвеним наукама је данас потребно ново читање Маркса и његово 
чишћење од Лењиновог наслеђа и праксе реалног социјализма и наравно 
акценат треба ставити на дела зрелог Маркса. 

Ако Марксово схватање комунизма повежемо са идејом 
редистрибутивне правде, можемо лако доћи до становишта да је револуција о 
којој је говорио Маркс и коју је у својим теоријским радовима стално одлагао, 
како је постајао старији и научно зрелији, нешто што може да буде дело не 
толико радничке класе, колико производ политичке проницљивости свих оних 
снага које имају, као развојни и политички циљ, редуковање друштвених 
неједнакости. 



Социјалне последице примене концепта Индустрија 4.0 
_____________________________________________________________________ 

64 
 

Логика капитала је усмерена ка профиту и експлоатацији. То је момент 
који је Маркса навео на идеју револуционарног рушења капитализма и 
успостављања диктатуре пролетаријата. Млади Маркс је револуцију схватао као 
оружану побуну. У старијим годинама је увиђао да је реално да дође до неке 
врсте савезништва света рада и света капитала. Револуционарни покрети XX 
века су се, углавном, базирали на идејама младог Маркса и отуда су 
социјалистичке револуције, у дугорочној перспективи, доживљавале фијаско. С 
друге стране, социјалистичке идеје су се успешно остваривале у 
западноевропским земљама. Златно доба за радничку класу, из седамдесетих, је 
очигледан пример да повезивање напредне технологије са идејом социјалне 
правде може да да добре резултате.  

Тек сада, са развојем концепта Индустрије 4.0, почиње да се назире 
могућност револуционарне трансформације у којој примена револуционарне 
силе не мора бити нужност. Напротив, сви претходни концепти развоја 
индустријског начина производње су званично прихваћени као видови мирне и 
ненасилне револуционарне праксе. Развој технологије већ два века, из темеља, 
мења начин живота. Марксова визија комунизма све више изгледа као врста 
могуће реалности. Кључна ствар коју треба урадити је зауздавање 
капиталистичке глади за профитом, која је била једна од звезда водиља 
историјског развоја капиталистичке класе.  

Оно што је парадоксално, и идеја прерасподеле богатства се повремено 
чује чак и из редова самих капиталиста (кроз идеју скраћивања радног времена, 
обавезног прихода за све, повремено преливање дохотка на ниже слојеве, 
прогресивно опорезивање највиших зарада, разне видове социјалне 
одговорности или филантропије и сл). Карактеристичан пример такве праксе је 
апел Била Гејтса да милијардери, екстремно богати, усмере своје приходе ка 
хуманитарним акцијама уместо ка личној потрошњи. Већи број њих се овоме и 
одазвао. Центри политичке моћи неких од, економски и технолошки, 
најразвијенијих земаља света, које себе називају социјалним, су већ одавно 
покренули праксу прогресивног опорезивања најбогатијих.  

Практично, идеја редистрибутивне правде, постаје у великој мери 
изводива ако је доведемо у контекст данашњег схватања Индустрије 4.0 из које 
се све више избацује човек као производна снага. С друге стране, у таквој 
индустријској организацији се ствара производ велике вредности. Сада је само 
питање мере шта је разумно оставити власнику капитала а шта треба 
преусмерити на остатак друштва, које му је омогућило да обавља своју 
привредну делатност и, да стиче енормне приходе који вишеструко надмашују 
његове потребе.  

Наравно, да би све горе наведено постало реално, потребно је да се 
стекну одређене околности као што су глобална равномерност привредног 
развоја, смањена трка у наоружању и политичких несугласица произишлих из 
идеолошке сукобљености различитих цивилизација [34] и, изнад свега, 
подстицање света капитала на социјално одговорно пословање и поделу 
богатства. Наравно, овде се списак не завршава а кључни проблем је у томе што 
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сви наведени али и многи други захтеви, још увек, изгледају као немогућа 
мисија. До њиховог решавања, пракса обавезног прихода више личи на 
некадашње експерименте социјал-утописта, попут Роберта Овена, који су 
локалног карактера и не могу бити имплементирани у свакодневну праксу због 
конкуренције оних којима је крајњи циљ привредне активности концентрација и 
централизација капитала ради даљег згртања економске и политичке моћи. Оно 
што њима иде на руку је енорман и неконтролисан популациони раст чија 
последица је непрестано увећавање друштвених неједнакости. Кључни проблем 
је, још увек, како обавезати најбогатије да учествују у прерасподели богатства а 
да то не буде изиграно глобалним размимоилажењем националних фискалних 
политика. 
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Апстракт: Намера овог рада је да истражи потенцијал друштвених 

мрежа у образовању инжењера. Друштвене мреже су позициониране у оквиру 
личног окружења за учење, те је указано на њихову улогу у формалном и 
неформалном образовном процесу. Поред теоријског оквира који се тиче учења 
подржаног технологијама, могућности таквог учења, рад ће пружити увид и у 
емпиријске податке. Изложени су налази дела истраживања спроведеног у 
октобру 2019. године на Факултету организационих наука Универзитета у 
Београду, на узорку од 452 студента прве године. Циљ истраживања је 
стицање увида у перцепцију младих о коришћењу друштвених мрежа и 
интернета, као и повратни утицај које ове мреже имају на одређене праксе код 
младих. Резултати овог истраживања указују на потенцијал друштвених 
мрежа у образовном процесу младих инжењера и потенцијалне смерове његовог 
искоришћења. 

Кључне речи: образовање, друштвене мреже, е-учење, инжењери 
 
 

THE POTENTIAL OF SOCIAL NETWORK IN EDUCATION OF 
ENGINEERS 

 
 

Abstract: The purpose of this paper is to explore the potential of social 
networks in the process of education of engineers. Social networks are positioned 
within a personal learning environment, so we will focus on their role in the formal 
and non-formal educational process. Beside the theoretical framework which is 
focused on technology-supported learning and the possibilities of such learning, the 
paper will also provide insight into empirical data. The paper will represent the 
findings of empirical research conducted in October 2019 at the Faculty of 
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Organizational Sciences, University of Belgrade, on a sample of 452 first-year 
students. The aim of the research is to gain insight into student’s perceptions and 
usage of social networks and the Internet, as well as the feedback that these networks 
have on certain practices in students’ lives. The results of this research indicate the 
potential of social networks in the educational process of young engineers and the 
potential directions of its utilization. 

Key words: education, social networks, e-learning, engineers 
 
 
 1. Увод 
 
 Комуникација посредством технологија постала је важан начин 
социјализације међу младима. Повезивање се врши путем друштвених мрежа, 
које потом служе и као платформе за брзу комуникацију. Истраживачко питање 
у основи овог рада је какав је потенцијал популарних друштвених мрежа у 
образовању младих инжењера. Одговор је понуђен кроз закључке засноване на 
теоријском и емпиријском истраживању теме. 

Учење помоћу друштвених мрежа нужно трансформише образовни 
процес и процес учења. Та тврдња постаје јасна када пођемо од дефиниције 
учења подржаног технологијама (Technology enhances learning- TEL) које осим 
што представља примену технологија зарад унапређења учења и подучавања 
кроз постизање промена на оперативном, квантитативном и квалитативном 
нивоу [15], важи и за “сложену и често проблематичну констелацију 
друштвених, технолошких и образовних промена” [2].  

Промене које доноси ослањање на технологију у зависности од 
контекста доноси различите предности, међу којима су [23]: повећану 
прилагодљивост потребама крајњег корисника, унапређено праћење активности 
корисника, конзистентност тренинга за глобалну примену, смањене трошкове и 
скраћено време испоруке. Ипак, проблеми е-учења су бројни и опширније 
дискутовани у наредном поглављу, попут осећаја изолације и дезоријентације 
код ученика. 

Као посебан изазов када је у питању учење путем друштвених мрежа 
намеће се постизање ангажованости корисника, односно ученика. Често се 
корисници проналазе само у улози конзумента, а не учесника. Ипак, друштвене 
мреже свој пун потенцијал постижу кроз примену принципа колаборативног 
учења и развој партиципативне дигиталне културе што захтева одређени ниво 
ангажованости. Посебан део рада тиче се смерница за постизање ангажованости 
у виртуелном окружењу.  

У последњем делу рада су представљени резултати емпиријског 
истраживања спроведеног на Факултету организационих наука Универзитета у 
Београду, а потом су резултати интегрисани са теоријским налазима у закључку 
рада. 
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2. Друштвене мреже и лично окружење за учење 

 
Лично окружење за учење (Personal learning environment- PLE) је 

технички и педагошки/андрагошки концепт [1] који се јавља као одговор на 
нови приступ учењу у коме је наглашена улога стварања веза између елемената 
окружења. Свака особа суочена са захтевима да континуирано учи ствара мрежу 
сачињену од алата, заједница и сервиса које користи у процесу учења [6]. 
Пример елемената PLE-а представљају алати за претраживање академске грађе, 
алати за видео хостинг, заједница стручњака из области итд. 

Један од елемената PLE-а су друштвене мреже које представљају медиј 
за повезивање и дељење са другим корисницима интернета [6]. Број ученика 
који користе друштвене мреже је у константном порасту [6] што представља 
јасан сигнал да се њихова улога у процесу учења не сме занемарити. Сходно 
томе, организатори образовног процеса подстичу укључивање друштвених 
мрежа у образовни процес [10] и на тај начин друштвене мреже постају обавезни 
елемент личног окружења за учење. 

Предности које доноси примена платформи за друштвено умрежавање 
односе се на подстицање процеса саморегулисаног учења, интегрисање 
формалног и неформалног образовног процеса као и развој културе 
партиципације [6]. Формално образовање обухвата учење и образовање у 
школским институцијама, а неформално образовање учење и образовање ван 
школских институција које није нужно праћено дипломом. Поред тога 
препознаје се и информално учење, које се дешава кроз персоналну интеракцију 
и партиципацију, односно спонтано, када ученик није имао намеру да се посвети 
учењу. 
  

3. Проблеми учења подржаног технологијама (TEL) 
 

Учење у традиционалном окружењу се у многоме разликује од учења 
подржаног технологијама, те је и искуство које ученик има битно другачије када 
се подучавање реализује у учионици и када је испоручен путем рачунара. 
Истраживање доживљаја учења у виртуелном окружењу је нарочито важно јер 
за разлику од модела лицем-у-лице просветни радник нема непосредан контакт 
са ученицима. У литератури је често навођено разматрање искуства у 
виртуелном простору према коме су корисници просто подељени на дигиталне 
домороце и досељенике [20]. Првој групи припадају генерације које су одрасле 
користећи паметне телефоне и рачунаре у свакодневном животу, а другој оне 
које су се са овом експанзијом сусреле у каснијем добу живота. Домороцима је 
виртуелно окружење место где се осећају самопоуздано, што није нужно случај 
са досељеницима.  

Ипак, упућене су бројне критике овако концизној подели које сумира 
Вајт [25] и предлаже прелазак на посетиоце и резиденте, при чему се припадност 
групи одређује само на основу понашања приликом употребе технологије, без 
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обзира на генерацијски фактор. Резиденти су срећни када се конектују на 
интернет и осећају припадност виртуелној заједници, као и слободу да са њом 
поделе своје ставове. Иако нису директно везана за контекст учења таква 
распрострањена схватања су значајна јер указују на постојање одређеног броја 
људи, потенцијално ученика, којима виртуелно окружење по себи представља 
изазов. Ово нас враћа дилеми, често занемареној у литератури која се бави е-
учењем: да ли је за неке ученике традиционално окружење једини добар избор?  

Истраживања указују на осећај страха и анксиозности, нарочито на 
почетку курса [5]. Када су у питању масовни отворени онлине курсеви 
одустајање након регистровања представља један од основних проблема, а као 
потенцијални узроци издвајају се недостатак интеракције са туторима и 
неадекватан педагошки приступ [14]. Недостатак контакта чини да се ученици 
осећају изоловано у виртуелном окружењу, а даље последице су 
дезоријентисаност и пад мотивације [17]. Дакле, чак и када превазиђемо 
иницијалну баријеру, отпор према виртуелном окружењу уопште, само 
регистровање, односно отпочињање курса, не гарантује да ће до учења доћи. 
Висока стопа одустајања (“drop out”), било због анксиозности, изолације или 
других разлога, прати учење подржано технологијама. 

Када се осећај отуђености повеже са отежаним сналажењем у окружењу 
за учење настаје ситуација по дефиницији блиска сагоревању (“burnout”) које 
подразумева непријатељски и отуђен однос запосленог према послу који обавља 
[4]. Иако се истраживања о сагоревању у виртуелном простору углавном односе 
на едукаторе [8, 18] основано је претпоставити да се непријатно искуство учења 
јавља као фактор ризика за сагоревање ученика. Претпоставка да ученици, 
нарочито млађе генерације, успешно користе савремена технолошка решења за 
подршку учењу оправдано се преиспитује. Трага се за патернима ангажованости 
и ефикасности при употреби рачунара код ученика [9]. Оно што је било 
интуитивно јасно, потврђено је и кроз податке: у виртуелном окружењу, баш као 
и у традиционалном, постоје велике разлике у понашању између ученика. 

Сви наведени проблеми резултују ситуацијом у којој не долази до учења. 
Разлози за то су несклоност ка виртуелном окружењу, страх, анксиозност, осећај 
изолованости и отуђености. Просветним радницима је знатно теже да препознају 
ове проблеме него када су сви учесници у непосредном контакту, па је и 
предузмање правовремене, корективне акције доведено у питање. У наставку 
ћемо разматрати како се на проблеме учења у виртуелном окружењу може 
одговорити са циљем постизања веће ангажованости ученика. 
 

4. Ангажованост у виртуелном окружењу за учење 
 

Иако укљученост морамо да посматрамо као целовит конструкт можемо 
направити разлику између укључености на когнитивном, емотивном и нивоу 
понашања [7, 3]. Разлика се односи на ниво на ком се манифестује посвећеност 
учењу. Когнитивна укљученост подразумева улагање труда да се одређени 
материјал разуме и запамти, емотивну димензију карактеришу афективна стања 
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попут осећаја припадања групи за учење, док се на нивоу понашања посвећеност 
испољава кроз конкретне акције као што је учествовање у наставним 
активностима на пример.  

У виртуелном окружењу један од кључних фактора који доприносе 
укључености ученика јесте асинхроност комуникације. Наиме, уколико 
студенти имају више времена да контемплирају над информацијама и 
инструкцијама повећава се могућност за критичко и рефлективно мишљење, 
што кореспондира са вишим нивоом укључености [21]. На укљученост ученика 
позитивно утиче када су материјали доступни пре почетка курса, односно 
студенти су се изјаснили као укључени већ при првом сусрету са материјалима 
за учење [5]. Претходни примери указују на улогу интеракције, између ученика 
и материјала за учење, у постизању ангажованог понашања. 

Сагледавање социјалне димензије учења у виртуелном окружењу води 
ка препознавању значаја интеракције на релацији ученик-ученик и ученик-
инструктор. Сарадња приликом учења, односно колаборативност, је саставни 
део многих онлине курсева, а подстиче укљученост у виртуелном окружењу јер 
упућује ученике једне на друге [24]. Овај закључак је у складу са 
конструктивистичким приступом учењу који за идеалан сценарио препознаје 
ситуацију у којој су сви учесници у међусобној интеракцији и размењују 
информације које се тичу тематске јединице и „друштвених односа“ [5 ,12]. У 
контексту само-регулисаног учења учествовање у колаборацији се наводи као 
кључна карактеристика ангажовања [11]. Емпиријски налази, такође, подржавају 
ову идеју. Припадност заједници за учење је у позитивној вези са 
ангажованошћу ученика, њиховим перформансама и постизањем циљева учења 
[26]. 

Ипак, неопрезно је изједначити учествовање у онлине дискусијама са 
високим нивоом ангажовања ученика. Када на основу понашања у дискусији 
желимо да проценимо колико је особа заинтересована за учење, поред броја 
коментара, неопходно је да размотримо и њихову природу. На овој идеји је 
базирано истраживање [27] које категорише коментаре према Блумовој 
таксономији, од оних који нуде увид у чињенично стање, па све до 
евалуативних, који доносе сумативан суд о предмету дискусије. У зависности од 
заступљености порука из различитих категорија процењује се и ниво когнитивне 
укључености ученика. Хипотеза да је ниво когнитивне укључености у вези са 
типом интеракције није потврђена.  

Новом парадигмом за ангажованост у виртуелном окружењу проглашава 
се гејмификација искуства [13]. Гејмификација процеса учења отвара нове 
могућности у постизању ангажованости ученика кроз увођење механизама и 
динамике карактеристичних за видео игрице у извршавању задатака [19]. 
Позитиван ефекат гејмификације на укљученост ученика показало је и 
истраживање у коме је лично окружење за учење групе студената обогаћено 
алатима са елементима игре [22]. Имплементирана су решења за праћење 
комуникације између студената и напретка у развоју когнитивних вештина са 
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механизмом “одликовања” студената различитим виртуелним беџевима за 
пожељно понашање.  

Уколико се виртуелно окружење за учење прилагођава 
карактеристикама запосленог искуство учења постаје лакше и интуитивније. 
Под карактеристикама се подразумевају когнитивни стил, стил учења, 
преференце у употреби ресурса, склоност ка комуникацији и сл. Потврђена је 
веза између укључености ученика и прилагођавања окружења когнитивном 
стилу [16]. Адаптивност у том контексту представља способност прилагођавања 
окружења или система карактеристикама ученика, при чему процес води систем, 
а не ученик. Дакле, ученик не подешава систем у односу на своје потребе, већ се 
оне препознају на основу података и систем самостално (или уз асистенцију 
едукатора) одговара на њих. 

Правила која важе за повећане ангажованости виртуелном окружењу за 
учење су очигледно слична оним која се користе у традиционалном окружењу. 
Оставити ученику довољно времена да се упозна са материјалима, идеално да 
управља динамиком курса, подстицати дискусију, прилагодити садржаје за 
учење и унети елементе игре у процес учења. На едукаторима је да применом 
оваквих мера управљају процесом учења и ангажованошћу ученика у 
електронском окружењу за учење. Друштвене мреже појављују се као један од 
алата којим се то може постићи. Изазов је како ученике подстаћи да активно 
учествују и доприносе, уместо да пасивно конзумирају садржаје. 

 
5. Налази емпиријског истраживања 

 
Током октобра 2019. године спроведено је истраживања међу 

студентима прве године Факултета организационих наука Универзитета у 
Београду, будућих инжењера организационих наука. Циљ овог истраживања био 
је да се испитају навике и обрасци понашања студената у сајбер простору. У ту 
сврху у овом истраживању коришћен је упитник као истраживачки инструмент 
у онлине форми, који се састојао од 61 варијабле. Највећи део упитника био је у 
форми петостепених Ликертових скала, тачније фокусирао се на мерење степена 
слагања са одређеним ставовима везаним за употребу интернета и друштвених 
мрежа. Поред тога од студента смо покушали да сазнамо на који начин користе 
интеренет и у коју сврху посећују онлине платформе за друштвено умрежавање. 
Такође, покушали смо да увидимо колики је опсег времена које студенти 
проводе на оних мрежама и генерално интеренту. 

Поћи ћемо од демографских карактеристика узорка који је обележен, пре 
свега, нешто већим процентом студенткиња (61%) него ли студената (39%). С 
обзиром на чињеницу да се ради о првој години студија просечна старост 
судената који су ушли у узорак овог истраживања је нешто преко 18 година. 
Испитали смо и материјално стање студента, међутим иако се ради о 
субјективној процени битно је навести да је 16% студената материјално стање 
свог домаћинства означило као испод просечно, док већина (72%) сматра да су 
материјални услови њиховог домаћинства просечни. Остатак од 7% сматра да 
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они и чланови њиховог домаћинства живе изнад просека, док 5% студената није 
било у могућности да оцени материјални статус свог домаћинства. 

Очекивано, највећи део испитиване популације студената долази из 
градских средина, чак 81% њих. Знатно мање, тачније 13% студената долази из 
приградских области, док је свега 6% испитаних студената навело да долази из 
сеоских средина. Овоме треба додати и да готово половина испитаних студента 
долази из града величине преко 100.000 становника, што заправо представља 
популацију из пет највећих градова у Србији. 

Истраживање је започето са базичним питањима која се тичу времена 
које студенти проводе у конзумацији садржаја на интернету, као и на 
друштвеним мрежама на којима поседују активне профиле. Фактор времена се у 
овом случају узима као веома битан, с обзиром на чињеницу да је 
преокупираност Интернетом и садржајима које нам ова мрежа пружа, међу 
којима је и коришћење онлине платформи за друштвено умрежавање, изузетно 
заступљено у модерном добу. Наиме, просечно време које студент прве године 
Факултета организационих наука проведе у току једног дана на интернету, 
према субјективној процени, износи 4,5 сати. Дакле, суочавамо се са налазом да 
просечан студент у току једног дана проведе готово петину свог времена на 
интернету. Ако узмемо у обзир да се у сну и одмарању проведе око 8 сати у току 
једног дана можемо доћи до закључка да просечан студент у току једног дана 
проведе више од трећине времене на интеренету, времена које може бити 
потрошено на било који други продуктиван начин. Наравно, не треба бити 
претерано детерминистичан у доношењу оваквих закључака с обзиром на то да 
је време проведено на интернет не нужно само губљење времена. Као што је 
било речи у редовима изнад интеренет има огроман потенцијал, међу којима је 
један од најбитнијих могућност за стицање нових знања. Међутим, посматрајући 
наредне налазе до којих смо овим истраживањем дошли закључујемо да ипак 
постоји разлог за бригу која је узрокована претераном количином времена коју 
студенти проводе на интернету. 

Наиме, у току једног дана студенти проведу још 2,3 сата на својој 
омиљеној друштвеној мрежи. Дакле, половина времена коју студент проведе на 
интеренету у току дана одлази на конзумацију садржаја који се налазе на 
друштвеним мрежама. Тачније на једној од друштвених мрежа коју студент 
најчешће посећује и коју сматра својом омиљеном. Из даљих налаза можемо 
закључити да студенти који поседују више од једне друштвене мреже, на којима 
имају активан профил, представљају већину. Дакле, времену од 2,3 сата које у 
просеку проводе на својој омиљеној друштвеној мрежи треба додати и оно 
време које се проводи на осталим профилима, односно платформама на којима 
поседују активне профиле. Овим налазом долазимо до закључка да је већина 
времена коју студенти проведу на интернету заправо време које одлази на 
конзумацију садржаја на друштвеним мрежама.  

Код добијених резултата битно је обратити пажњу на још две ставке. 
Прво, ради се о субјективној процени студената о времену које проведу на 
интернету, дакле постоји велика могућност да се реално време које проводе на 



Потенцијал друштвених мрежа у образовању инжењера 
_____________________________________________________________________ 

75 
 

интернету у многоме разликује од њихове процене времена које проводе на 
интеренту и онлине платформама за умрежавање. Друго, времену које студенти 
проводе на својој омиљеној друштвеној мрежи треба додати и време које 
студенти проведу у конзумацији садржаја на другим онлине платформама за 
друштвено умрежавање на којима поседују корисничке налоге. Дакле, време 
које укупно у току дана одлази на коришћење онлине платформи за друштвено 
умрежавање у реалности би за већину студената, према нашој претпоставци, 
било дуже.  

Значајно би било навести и просечни број година са колико је највећи 
број студената направио налог на некој од друштвених мрежа. Наиме, иако је 
прописана дозвола, тачније старосно ограничење, за кориснике друштвених 
мрежа 13 година45 можемо рећи да је већина наших испитаника прекршила ово 
правило приликом отварања првог налога на некој од друштвених мрежа. Дакле, 
у просеку студенти су први налог на некој од онлине платформи за друштвено 
умрежавање отворили са 11 година, што је за две године мање од старосног 
ограничења које је прописано за кориснике друштвених мрежа. 

Како бисмо могли утврдити потенцијално најефикасније канале, тачније 
друштвене мреже, које могу послужити у образовању и едукацији студената 
значајно би било увидети за којим друштвеним мрежама студенти најчешће 
посежу. Онлине платформа за друштвено умрежавање која бележи највећи 
проценат корисника на свакодневном нивоу је свакако Instagram. Тачније, 93% 
студената ову мрежу користи сваки дан, док свега 3% напомиње да је не користи 
никада. На другом месту, према заступљености употребе међу студентима, 
налази се Yоутубе који свакодневно употребљава 81% студента, а још 13% 
напомиње да ову мрежу користи сваки други дан. На другој страни скале 
наилазимо на укупно 2% студената који садржаје са ове мреже не конзумирају 
никада или веома ретко. Додатно, 4% је навело да Youtube користи једном у пар 
дана. Следећа онлине платформа за друштвено умрежавање која бележи 
значајан број изузетно активних корисника међу студентима јесте Snapchat, који 
свакодневно посећује 41% студената. Овоме треба додати и 7% оних који ову 
мрежу посећују сваки други дан, што у збиру представља готово половину 
студената који ову мрежу користе веома често.  
 

Табела 1: Учесталост коришћења друштвених мрежа међу студентима 
 Никада Веома 

ретко 
Једном у 
пар дана 

Сваки 
други 
дан 

Свакодневно Укупно 

Youtube 1 1 4 13 81 100 
LinkedIn 91 4 3 1 1 100 
Pinterest 62 17 15 4 3 100 
Snapchat 34 9 8 7 41 100 
Twitter 81 8 5 2 4 100 

                                                
45 хttps://www.saferinternet.org.uk/blog/age-restriцtions-soцial-media-serviцes 
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Instagram 3 1 2 1 93 100 
Facebook  14 37 23 11 15 100 

Када су у питању остале друштвене мреже чија је учесталост коришћења 
испитивана можемо увидети да је нешто преко четвртине испитаних (26%) 
навела да Facebook користи свакодневно или сваки други дан. Ипак можемо 
запазити да је значајнији проценат студената навео да Facebook користи веома 
ретко (37%) или никада (14%). Додатно, нешто мање од четвртине испитаника 
навело је да Facebook користи једном у пар дана. Треба напоменути и податак да 
изразито мало студената користи мрежу Pinterest свакодневно или сваки други 
дан, а још мање посећује Twitter.  

Ипак мрежа која бележи највећи проценат студената који не посећују 
никада, а која свакако поседује потенцијал за учење, јесте LinkedIn. Наиме, 91% 
испитиваних студената навело је да на овој мрежи не проводи време никада, 
тачније никада је не користи. На другој страни наилазимо на свега 1% оних који 
је користе свакодневно и још 1% студената који наведену мрежу користе сваки 
други дан. Занимљиво је и да велики број студента не зна за постојање мреже 
LinkedIn која служи за умрежавање пословних партнера и клијената, поред тога 
и дељење великог броја ауторских текстова ускоспецијализованих за поједине 
области. Претпоставка је да ће се број студента који ће почети активно да 
користе ову онлине платформу за друштвено умрежавање повећати на вишим 
годинама студија.  

У наставку истраживања студентима смо поставили диференцијално 
питање које се односило на учесталост коришћења друштвених мрежа, како 
бисмо увидели која од наведених онлине платформи за друштвено умрежавање 
бележи највећи број корисника међу студентима. Овим путем дошли смо до 
налаза да је Instagram онлине платформа за друштвено умрежавање коју користи 
највећи број студента Факултета организационих наука. Наиме, 77% навело је да 
своје слободно време највише проводи на Instagramu, следи Youtube, који 19% 
наводи као дигиталну платформу на којој проводи највише времена. Facebook се 
налази на трећем месту, међутим ову дигиталну платформу као први избор 
наводи свега 3% испитаних студента, док је последњи Snapchat са свега 1% 
корисника. Остале дигиталне платформе се не помињу уопште или их издваја 
занемарљиви проценат испитаних студената. 
 

Графикон 1. Најчешће коришћене друштвене мреже 
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Занимљиво је направити и поређење између виртуелног и дигиталног 

света. Као што је било речи, постоје одређене разлике између окружења за 
учење, односно разлике условљене окружењем у коме студент учи, било оно 
традиционално или виртуелно. Исто тако од испитаника смо желели да добијемо 
увид у њихов однос према виртуелном свету и у којој мери се они осећају 
пријатно у таквом окружењу него ли у традиционалном, аналогном. Иако је у 
21-ом веку реч о високо технолошки развијеном свету и све већем утицају 
технологије, а самим тим и интернета, на животе обичних људи, добијамо 
резултате који сведоче о чињеници да студенти на којима је ово истраживање 
спроведено не показују изразито висок степен пријатности када је у питању 
провођење времена у виртуелном свету. Тачније, свега 5% испитаних студената 
напомиње да се делимично слаже са тврдњом да се осећа пријатније у 
виртуелном него стварном свету, односно традиционалном окружењу. Овоме 
треба додати и веома битан податак, а то је да се ниједан од испитаника није у 
потпуности сложио са овом тврдњом.  

На другој страни наилазимо на преко половине одговора испитаника 
који су навели да се са тврдњом да се пријатније осећају у виртуелном него 
стварном свету уопште не слажу (51%). Такође, овоме треба додати и нешто 
мање од трећине (30%) оних који се са наведеном тврдњом не слажу. Наилазимо 
и на сваког деветог студента који је исказао неодлучност по датом питању, па се 
тако са тврдњом нити слаже нити не слаже. Дакле, претпоставке изнесене у 
редовима изнад које се односе на потешкоће са којима се студенти и професори 
могу сусрести у виртуелном свету би се на узорку студента који су учествовали 
у истраживању врло вероватно могу показати као тачне с обзиром на то да је 
велика већина исказала неслагање са тврдњом да се осећа пријатније у 
виртуелном него ли стварном, традиционалном, окружењу.  

Наредни сет података је од великог значаја, а управо указује на 
чињеницу како студенти перципирају време које проводе на интернету и онлине 
платформама за друштвено умрежавање. Стога од њих смо затражили да нам 
кажу у којој мери се слажу са тврдњом да до касно у ноћ претражују интернет 
странице и користе апликације на свом телефону, укључујући и посету 
друштвеним мрежама. Наиме, сваки десети студент организационих наука се у 
потпуности слаже са тврдњом, дакле до касно у ноћ време проводи на интернету 



Потенцијал друштвених мрежа у образовању инжењера 
_____________________________________________________________________ 

78 
 

и апликацијама као и онлине платформама за друштвено умрежавање. Додатно, 
37% студента наводи да се делимично слаже са датом тврдњом. Сваки девети 
студент је поново неодлучан, односно и слаже се и не слаже са наведеном 
тврдњом. На другој страни, 8% студента исказује делимично неслагање са 
наведеном тврдњом, док око трећине наводи исказује потпуно неслагање (31%).  

Добијени налази заправо указују на чињеницу да готово половина 
испитаника (47%) време које би требало да проводе у сну, који је кључан фактор 
за нормално функционисање, нарочито младог човека, заправо проводе у 
коришћењу интернета, апликација и онлине платформи за друштвено 
умрежавање. Поред огромног потенцијала које друштвене мреже и интернет, 
као и различите апликације на нашим телефонима, имају евидентно је да су 
бројни и негативни ефекти употребе наведененог. Дакле, на овом примеру 
можемо увидети једну од једна од веома лоших последица употребе интернета и 
друштвених мрежа управо утрошак времена које може бити искоришћено на 
знатно квалитетнији и ефективнији начин. 

 
 

Графикон 2: Осећам се пријатније у виртуелном него стварном свету 

 
 
 
Графикон 3. Дешава ми се да до касно у ноћ претражујем интернет странице или 

користим апликације (у%) 
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Долазимо и до ставова за које бисмо могли рећи да указују на постајање 

одређене дозе анксиозности која је повезана са употребом интернета и 
друштвених мрежа. Наиме, од студената смо затражили да нам кажу да ли би се 
осећали нервозно или узнемирено уколико не би могли да приступе некој од 
својих друштвених мрежа. Добијени резултати су следећи: преко трећине (36%) 
навело је да се уопште не слаже са тврдњом, 28% исказује делимично неслагање, 
20% исказује неодлучност по овом питању, док у збиру 15% студента изражава 
слагање са датим ставом. Речју, значајно је више оних студента који не би имали 
осећај нелагоде, односно не би се осећали нервозно или узнемирено уколико не 
би могли да приступе својим друштвеним мрежама. Посматрајући збирне 
податке 64% оних који изражавају неслагање са ставом наспрам 15% оних који 
се са ставом делимично или потпуно слажу. 

Добијени налази пружају нам нешто позитивнију слику ситуације са 
употребом интернета и друштвених мрежа. Тачније врло битан став, који 
заправо мери степен зависности од друштвених мрежа, указује нам да је 
значајнији проценат студената на оној страни скале која не би осећало нервозно 
и узнемирено уколико не би могли да приступе некој од својих друштвених 
мрежа. 
 
 

Графикон 4. Осећам се нервозно и узнемирено уколико не могу да приступим 
некој од својих друштвених мрежа (у%) 
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Са друге стране када је у питању помисао да неко приступа њиховим 
друштвеним мрежама можемо увидети да расте проценат студента који се 
потпуно или делимично слажу са ставом да би ова помисао за њих била 
изузетно узнемирујућа. Тако је 9% испитаних студента исказало потпуно 
слагање са ставом да је за њих веома узнемирујућа помисао да неко приступа 
њиховим профилима на друштвеним мрежама без њихове дозволе. Додатно, 
15% исказало је делимично слагање са наведеним ставом. Нешто мање него у 
претходном случају, тачније 14% студента, исказало је неодређен став по овом 
питању односно нити се слажу нити се не слажу са наведеном тврдњом. На 
другој страни скале наилазимо на заправо већи проценат студената који исказују 
потпуно слагање са овим ставом у односу на претходни (38%), међутим значајно 
је мање студента који се делимично слажу са овим ставом у односу на 
претходни (16%). 

 
 

Графикон 5. Помисао да неко приступа мојим профилима на друштвеним 
мрежама за мене је врло узнемирујућа (у%) 

 
На крају долазимо до још једне од негативних последица употребе 

интернета, односно перцепције студената о директним негативним последицама 
употребе интернета које примећују. Наиме, свега четвртина испитаних 
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студената признаје да често занемарује своје обавезе, попут учења, зарад 
провођена времена на интернету. Тачније, 3% студената се у потпуности слаже 
са наведеном тврдњом док 23% делимично подржава наведени став. На другој 
страни бележимо значајније проценте оних који овај став не подржавају, 
делимично или у потпуности. Дакле, 25% студената у потпуности одбацује 
наведену тврдњу која се тиче занемаривања обавеза зарад употребе интернета, 
док додатних 21% изражава делимично неслагање са ставом. У збиру ово чини 
готово половину испитане популације која је навела да не увиђа да их употреба 
интернета омета у свакодневним активностима. Битно је навести и да 26% 
студената исказује неодлучност по питању овог става, односно нити се слажу 
нити се не слажу са наведеним. 

Ако се осврнемо на пређашње анализиране податке, који говоре у прилог 
чињенице да значајан број студената време потребно за сан проводи на 
интернету и друштвеним мрежама и томе додамо став да је четвртина свесна да 
занемарује своје дневне обавезе због употребе интернета можемо доћи до 
закључка да употреба ове мреже представља значајан ометајући фактор у 
нормалном функционисању студената. 

Графикон 6. Често занемарујем обавезе, попут учења, због коришћења интернета 
(у%) 

   
6. Закључак  

 
Студенти Факултета организационих наука очигледно прате тренд када 

је у питању употреба друштвених мрежа. Највећи део времена које проведу на 
интернету је посвећено друштвеним мрежама. Из овога је очигледно да 
друштвене мреже имају велики потенцијал када је у питању образовање младих 
инжењера, али тај потенцијал није у потпуности искоришћен, пре свега због 
чињенице да студенти доминантно користе нове друштвене мреже које су 
просветним радницима мање познате и базиране су на визуелним елементима. 
Facebook, иако има највећи потенцијал као дигитална платформа за учење, 
показује значајно мање проценте корисника у односу на друштвене мреже 
Instagram, Youtube и Snapchat које се превасходно користе за размену слика и 
видео снимака. Ипак, и даље се јасно истичу проценти од преко четвртине оних 
који Facebook користе релативно често као и још 23% оних који је користе 
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једном у пар дана. Тако долазимо до готово половине испитаника који би могли 
искористити потецијал ове мреже у учењу. 

Приликом имплементације друштвених мрежа у лично окружење за 
учење важно је узети у обзир да су резултати показали и да је употреба 
интернета (која се у узорку доминантно своди на употребу друштвених мрежа) 
клизав терен за студенте. У просеку студенти су први налог на некој од онлине 
платформи за друштвено умрежавање отворили са 11 година, што је за две 
године мање од старосног ограничења које је прописано за кориснике 
друштвених мрежа. Велики број њих пријављује да претражује глобалну мрежу 
до касно у ноћ као и да повремено занемарује обавезе зарад употребе интернета. 
Поред тога, отвара се питање колико успешно студенти самостално 
прилагођавају начин употребе друштвених мрежа новим животним ситуацијама. 
Иако је велики део предмета који полажу оријентисан ка пословању они не 
користе довољно потенцијал друштвених мрежа за дељење пословних 
информација (75% никада не дели пословне информације на својим друштвеним 
мрежама). 

Уколико би се следиле постојеће навике студената потенцијал 
друштвених мрежа за учење се најбоље може искористити дизајнирањем 
процеса учења тако да буде праћен разменом кратких садржаја за учење у 
формату слике или видео снимка. Важно је избећи замку пасвивног учествовања 
(када ученик само конзумира садржаје) и применити мере за подстицање 
ангажованости како би се остварио пун потенцијал друштвених мрежа. 
Ангажовани ученик са развијеном културом дељења представља основ за 
постизање добрих резултата приликом учења на платформама за онлине 
умрежавање.  
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СТРАТЕГИЈА ПАМЕТНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ: 2016 – 

2020. 
 
 Апстракт: Доношење стратегија паметне специјализације један је од 
кључних процеса у формулисању политика технолошког, иновационог и 
економског развоја, а тиме и сваког другог развоја транзиционих земаља. У 
Србији је први пут исказана потреба (политичка воља) да се приступи 
припреми стратегије паметне специјализације 2016. године, подстакнута 
сарадњом са институцијама Европске уније. У раду се хронолошки прати след 
догађаја везаних за процес доношења стратегије (4S –Smart Specialisation 
Strategy Serbia), као и (дис)континуитети и (не)доследности у том раду и 
спровођењу претходно донетих одлука. Истовремено је ово и критички осврт 
на начин вођења процеса и постигнуте резултате, као и на недостатке 
планова за будуће континуално вођење дијалога свих учесника у изради и 
имплементацији 4С, што је један од императива стратегија паметне 
специјализација.  
 Кључне речи: стратегија паметне специјализације, приоритети, дијалог, 
Србија 
 

SMART SPECIALIZATION STRATEGY IN SERBIA: 2016 – 2020. 
 

 Abstract: Adopting smart specialization strategies is one of the key processes 
in formulating the policies of technological, innovation and economic development, 
and thus any other development of transition countries. In Serbia, the need (or 
political will) to embark on the preparation of a smart specialization strategy, for the 
first time was expressed in 2016, encouraged by cooperation with the institutions of 
the European Union. In this paper chronologically are traced the events related to the 
strategy-making process (4S –Smart Specialization Strategy Serbia), as well as (dis) 
continuity and (in) consistency in that work on it, and in the implementation of 
previously made decisions. At the same time, this is a critical reflection on this 
process management and results achieved, as well as the shortcomings of plans for 
the future continuous dialogue between all involved parties in creation and 
implementation of the 4S, which is one of the imperatives of smart specialization 
strategies. 
 Key words: smart specialization strategy, priorities, dialogue, Serbia 
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1. Стратегија развоја истраживања и иновација: писање 
(преписивање) или дијалог 

 
Економије и друштва држава у развоју традиционално су оптерећене и 

проблемом неразвијеног националног иновационог система, у којем су 
индикатори улаза (инпут) и резултата (оутпут) незадовољавајући: низак ниво 
улагања/трошкова за истраживање и иновације, недовољни људски ресурси, 
слабе везе између привреде и истраживачког сектора, мали број патената итд. а 
све то важи и за Србију [12]. За кризне ситуације у пословању компанија 
сугеришу се промене у начину управљања и пословања и промишљање нових 
облика организовања и стратегије даљег развоја,. Кризне ситуације у 
националном иновационом систему Србије међутим, не разрешавају се 
применом другачијег начина промишљања реструктурирања и развоја 
екосистема истраживања и иновација. У једној од првих најава евентуалног 
покретања израде стратегије паметне специјализације - 4С (Smart Specialisation 
Strategy Serbia) у ERAWATCH извештају о развоју истраживања и иновација у 
Србији 2012. године [11]47, аутор наглашава следеће: "Као што је већ речено, 
приступ паметне специјализације још увек није усвојен у изради докумената 
стратешке политике у Србији. Тренутни приступ стратегији и процесу 
креирања политика традиционално је заснован на стручном мишљењу, без 
међусекторског дијалога, комуникације са широком јавном заједницом ради 
идентификације иницијатива и приоритета одоздо према горе, развоја 
сценарија, предвиђања и других активности које су оријентисане на будућност, 
а које су уобичајене у оквиру форсајтпроцеса".  

Форсајт (Foresight – предвиђање) је процес, који карактеришу детаљна 
анализа стања ресурса и потенцијала за развој и дијалог као кључни механизам 
провере и усаглашавања идентификованих праваца развоја, а као такав никада 
није покренут у Србији у свом изворном и свеобухватном смислу. Способност 
извођења форсајтпроцеса указује, у суштини, на степен развијености 
демократије и широке партиципације свих заинтересованих страна у 
промишљању и избору правца даљег развоја. Како се то и у литератури наводи, 
"Форсајт се осмишљва да промовише демократске процесе и јавни ангажман у 
дизајнирању будућности ... карактерише га инклузивност, отвореност, 
транспарентност, јавни ангажман и приступ заинтересованих страна. Ови 
процеси доводе до тога да су људи више заинтересовани и више се информишу о 
научним питањима и на тај начин добијају више овлашћења за учествовање у 
релевантним процесима креирања политика. Они (учесници) су такође 
предвидели форсајт процес као корисно средство у одређивању националних 

                                                
47 Извештај је у оквиру перспективе шире стратегије и циљева ЕУ, са посебним 
фокусом на перформансе националног система за истраживање и иновације (И&И), у 
оквиру којег се анализира и статус и релевантне карактеристике регионалне и/или 
националне стратегије истраживања и иновација о паметној специјализацији (RIS3 – 
Research and Innovation Smart Specialisation Strategy). 
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приоритета као и алат за изградњу поверења и платформу за изражавање 
мишљења јавности. ... национални приоритети могли су се одредити на више 
различитих начина без примене форсајтпроцеса; исход је могао бити исти, али 
без сагласности јавности" [1]. Исти аутор наглашава и следеће три главне 
карактеристике форсајт процеса [2]: 
• Стварање знања: форсајт процес који води ка развоју стратешких визија и 

памети способне да предвиђа узимајући у обзир алтернативне будуће 
исходе, заснован је на мултидисциплинарном приступу и чињеницама и 
доказима, интерактивним и партиципативним методама анализе и 
колективним интеракцијама које побољшавају колективно учење; 

• Изградња мрежа: форсајт је процес заједничког стварања интересних 
заједница и инструмент размене мишљења, дијалога, преговорања, сарадње 
и међусобног усклађивања; 

• Изградња партиципативног приступа и акције: форсајт укључује већи 
број заинтересованих страна и њихова становишта у процес доношења 
одлука са оријентацијом ка информисању о свакодневним одлукама, 
координацији извршилаца и политика и обликовању партиципативних 
понашања и навика у циљу предузимања конкретних акција у правцу 
реализације заједнички дефинисане визије будућности. 

Тешкоће успостављања форсајт процеса присутне су и у другим 
транзиционим и државама у развоју – пример покретања израде стратегије 
паметне специјализације у Литванији илуструје ту сличност: "Литванија 
тренутно има низ основних слабости присутних у свом иновационом систему. 
Не може се сматрати да је досадашњи раст заснован на знању. 
Најистакнутији сектори у привреди су традиционални, они имају највећи удео у 
додатој вредности, запослености и водећи су у литванском извозу. ... Већину 
укупних скромних напора у истраживању и развоју у Литванији финансира 
јавни сектор, а спроводе их јавне истраживачке институције. Сарадња између 
индустрије и јавних истраживачких организација остала је на веома ниском 
нивоу. … Управљање политиком истраживања и иновација није системско, а 
карактерише га ограничена синергија. Недостаје међуресорна сарадња што се 
огледа у неефикасном и процесно оријентисаном спровођењу политике. … Горе 
описани изазови имали су важне импликације на форсајт процес при 
успостављања приоритета С3. Прво, због заоставштине мејнстрим 
економског мишљења 90-их, институционализованог система за истраживање 
– индустрија готово да и није била укључена у расправе о приоритетима у 
области истраживања и развоја. Друго, искуства 2000-их са огромним бројем 
стратегија и приоритета значајно утичу на скептицизам према још једном 
процесу успостављању приоритета" [21]. 

Нагласак на партиципативности, и укључености шире заједнице у 
процес одлучивања, даје форсајт процесу значај кључног инструмента за 
успостављање националног иновационог система у земљама у развоју: "Као 
партиципативни процес, форсајт може помоћи у стварању политичке 
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посвећености, што је од суштинског значаја за превођење приоритета 
политике, у њихово адекватно финансирање. Немогућност претварања 
стратегије у акцију заправо је велика слабост у многим земљама у развоју, и 
један је од узрока зашто је утицај политике истраживања и иновација често 
био занемарив" [3]. 

Методологија израде стратегије паметне специјализације представља 
један облик примене форсајт процеса у стратешком промишљању успостављања 
функционалног екосистема истраживања и иновација на регионалном и 
националном нивоу [4, 5, 6]. Кључна фаза у том поступку је процес 
предузетничког откривања, односно, управо дијалог свих заинтересованих 
страна у поступку селекције идентификованих приоритета, усаглашавања 
различитих интереса и успостављање компромиса и концензуса. У овом раду се, 
поред хронолошког прегледа активности на изради прве стратегије паметне 
специјализације у Србији, анализира постигнути ниво дијалога и (не)могућност 
успостављања форсајт процеса у Србији. 

 
 
2. 4С: од идеје (2014) до документа који је усвојила Влада (2020) 

 
У поменутом ERAWATCH извештају о развоју истраживања и иновација 

у Србији 2012. године наводи се и следеће [11]: "Због чињенице да ће РИС3 
бити вероватно правни ex-ante услов у преговорима о придруживању Србије и 
ЕУ, у наредном периоду би се могли покренути конкретни владини поступци ка 
регионализацији управљања у области истраживања и развоја, праћени 
приступом паметне специјализације у изради стратегије, можда у периоду 
2014-2015". 

Током 2015. године радило се на разради пројектног задатка за 
покретање израде 4С у Србији. На традиционалном годишњем скупу Дунавске 
стратегије у Улму крајем 2015. године (4th Annual Forum of the EU Strategy for 
the Danube Region, Ulm, Baden-Württemberg, Germany, 29/30 October 2015), 
пројектне идеје су размотрене са званичницима ЕУ-ЈРЦ (Joint Research Centre 
EU), где је и договорена врста подршке ЕУ Србији у активностима на изради 4С. 
Подршка ЕУ материјализована је у 2016.години семинарима у ЈРЦ-ИПТС у 
Севиљи (Семинар: Smart specialisation and strategy formation in EU enlargement 
and associated countrie, svenue: Joint Research Centre, Edificio Expo, Calle Inca 
Garcilaso 3, 41092 Sevilla, Spain; date 1: 7-9 November 2016 and date 2: 23-25 
January 2017 [with additional 2 days for target countries Serbia, Moldova & 
Ukraine). На семинару у јануару 2017. изложена је и прелиминарна мапа пута за 
израду 4С [9]. 

Рад на изради 4С започет је јануара 2017. године првим радним 
састанком "Међуресорног радног тела за израду Стратегије истраживања и 
иновација за паметне специјализације Републике Србије РИС3 – Research and 
innovation Strategy for Smart specialization in the Republic of Serbia", а формално је 
покренут одлуком Владе о формирању тог тима у новембру 2016. године [27]. 
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Тада су формирани Оперативни тим за управљање активностима на изради 4С, и 
Аналитички тим чији је мандат био да реализује неопходне квантитативне 
анализе и уради мапирање екосистема истраживања и иновација за потребе 
паметне специјализације статистичких региона региона Србије. Мапирање је 
урадио тим Фраунхофер института из Карлсруеа, као помоћ ЕУ-ЈРЦ, са 
неколико приоритетних сектора делатности на нивоу 3 цифре NACE48 
класификације за сва четири статистичка региона као главним резултатом. 
Аналитички тим је проширио те резултате применом метода вишекритеријумске 
анализе и рангирања и добио ранг листе свих делатности на нивоу 3 цифре 
NACE класификације за сва четири статистичка региона, као и на нивоу 
Републике у целини [10]. Цео тај посао урађен је до новембра 2017.године када 
је започет и рад на студији случаја конкурентности засноване на знању сектора 
рачунарског програмирања у Србији, а што су урадили сарадници Центра за 
истраживање развоја науке и технологије Института Михајло Пупин (ИМП-
ЦИРНТ) до краја јануара 2018. године [17]. 

У међувремену, 14 и 15. децембра 2017. одржан је дводневни 
Иновациони камп у НТ парку у Београду у којем су анализиране потребе 
софтверских компанија са циљем дефинисања приоритета за иновациону 
политику у Србији. Тај догађај је требало да представља први у низу оваквих 
догађаја који су по плану рада на изради 4С требало да буду организовани у 
наредном периоду као део Процеса предузетничког откривања [25], односно 
учешћа свих заинтересованих страна у изради Стратегије истраживања и 
иновација за паметне специјализације Републике Србије. Међутим, уследило је 
"затишје" у раду на изради 4С, све до октобра 2018. Од тада, хронолошки су 
уследиле следеће (јавно доступне) активности на изради 4С (преузето са 
званичне интернет стране Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
- МПНТР посвећене 4С: https://pametnaspecijalizacija.mpn.gov.rs/): 
• 02. октобра 2018.године је у Научно-технолошком парку (НТ) парку Београд 

одржана трибина посвећена Стратегији истраживања и иновација за паметне 
специјализације; 

• У периоду од 17. до 21. децембра 2018. године, МПНТР у сарадњи са 
Обједињеним истраживачким центром Европске комисије (JRC - Joint 
Research Centre EC), а уз подршку TAIEX инструмента, организовало је 
експертску мисију, с циљем подизања капацитета српског РИС3 тима за 
израду Стратегије истраживања и иновација за паметну специјализацију у 
Републици Србији – РИС3; 

• 29. марта 2019.године у циљу израде Стратегије истраживања и иновација за 
паметне специјализације у НТ парку Београд је одржан kick-off догађај и 

                                                
48 Статистичка класификација економских активности Европске комисије, скраћеница 
NACE према француском Nomenclature statistique des activités économiques dans la 
Communauté européenne. Различите верзије NACE су развијане почев од 1970. 
 

https://pametnaspecijalizacija.mpn.gov.rs/
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више радионица поводом почетка јавно-приватног дијалога са 
представницима привреде, академског и владиног сектора; 

• Истог дана и на истом месту, 29. марта 2019.године МПНТР организовало је 
EDP SWOT радионице у оквиру јавно-приватног дијалога са кључним 
представницима привреде, академског и владиног сектора. У оквиру овог 
догађаја одржане су 4 радионице у оквиру следећих области:  

o Храна за будућност 
o ИКТ 
o Креативне индустрије 
o Машине и производни процеси будућности 

 Након тога уследио је низ радионица друге фазе предузетничког 
откривања (кроз јавно приватни дијалог) заснованих на претходно потврђеним 
налазима добијеним у оквиру прве радионице посвећене SWOT анализи сектора 
чија је основна тема била визија развој четири изабране области. 
• 4S VISION РАДИОНИЦЕ – ИКТ одржане су: 26. априла 2019. године у 

згради Ректората Универзитета у Новом Саду, 24. априла 2019. у згради 
Ректората Универзитета у Нишу и 25. априла 2019. у згради Ректората 
Универзитета у Крагујевцу. У блиској сарадњи са универзитетима и ИТ 
кластерима у три наведена града одржане су 4S VISION радионице на којима 
су учествовали представници бизниса, академије, јавне управе и цивилног 
друштва.  

• 4S VISION РАДИОНИЦА – МАШИНЕ И ПРОИЗВОДНИ ПРОЦЕСИ 
БУДУЋНОСТИ: 23. априла 2019. на Факултету за машинство и 
грађевинарство у Краљеву, одржана је друга радионица организована за 
потребе предузетничког откривања, кроз јавно приватни дијалог, у оквиру 
процеса израде Стратегије за паментне специјализације Републике Србије; 

• 4S VISION РАДИОНИЦЕ – КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ одржане су 24. 
априла 2019. у згради Ректората Универзитета у Новом Саду и 25. априла 
2019. у згради општине Горњи Милановац. Представници радних група у 
подобластима креативне индустрије имали су квалитетне дискусије у оквиру 
радионица посвећених креирању визије сектора. Радионица радне групе за 
подобласт креативне дигиталне аудиовизуелне продукције и гејминг 
одржана је 24. априла у Новом Саду уз присуство представника свих 
кључних високошколских институција за образовање у овим секторима, док 
се радионица за подобласт паметне амбалаже одржала 25. априла у Горњем 
Милановацу, пиониру амбалажерске индустрије у Србији; 

• 4S VISION РАДИОНИЦА – ХРАНА ЗА БУДУЋНОСТ одржана је 23. априла 
2019. у Институту за прехрамбене технологије у Новом Саду, На радионици 
су присуствовали представници иновативне индустрије, академије, државе и 
цивилног друштва који су својом делатношћу повезани са приоритетном 
стратешком обалшћу – Храна за будућост. 

• 03. маја 2019. године Влада Републике Србије донела је Одлуку о 
образовању Радне групе за израду предлога Стратегије индустријске 
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политике Републике Србије од 2021. до 2030. године и за израду предлога 
Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације у 
Републици Србији РИС3 [28], којом је стављена ван снаге одлука о 
формирању Међуресорног радног тела за израду Стратегије истраживања и 
иновација за паметне специјализације Републике Србије РИС3 из новембра 
2016.године а тиме су и расформирани и Аналитички и Оперативни тим; 

• 4S POLICY MIX радионице: МПНТР је организовало радионице које су 
спроводене кроз јавно-приватни дијалог са кључним представницима 
привреде, академског, владиног и цивилног сектора у циљу израде 
Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације. Радионице 
су одржане 20. и 24. маја 2019. године у Нишу и Београду. Након 
спроведених SWOT и VISION радионица у оквиру процеса предузетничког 
откривња спроводена је и POLICY MIX радионица за следеће области:  

o Храна за будућност, одржана у Научно-технолошком парку у 
Београду 

o ИКТ, одржана у Научно-технолошком парку у Београду 
o Креативне индустрије, одржана у Научно-технолошком парку у 

Београду 
o Машине и производни процеси будућности, одржана на Машинском 

факултету Универзитета у Нишу 
• Истог дана, 24. маја 2019. године МПНТР је организовало и Финалну 

конференцију поводом завршетка јавно-приватног дијалога са кључним 
представницима привреде, академског, цивилног и владиног сектора, који је 
покренут у циљу израде Стратегије истраживања и иновација за паметне 
специјализације. Након низа радионица које су одржане у претходном 
периоду, на завршној конференцији представљени су закључци на који 
начин Србија може да креира економију која ће омогућити развој и 
пласирање врхунских иновативних производа и услуга на глобалном 
тржишту; 

• 15. октобра 2019. у НТ парку Београд у организацији МПНТР и ЈРЦ, 
одржана је међународна Конференција посвећена Стратегији за паметне 
специјализације, узимајући у обзир ширу регионалну перспективу Западног 
Балкана - Србија пример добре праксе; 

• 06. децембра 2019. МПНТР је објавило Јавни позив за учешће у јавној 
расправи о Нацрту Стратегије паметне специјализације у Републици Србији 
за период од 2020. до 2027. године. Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја позвало је представнике стручне јавности, државних 
органа, јавних служби, привредне субјекте и друге заинтересоване учеснике 
да се упознају са текстом Нацрта Стратегије паметне специјализације у 
Републици Србији за период од 2020. до 2027. године. Јавна расправа о 
Нацрту Стратегије паметне специјализације у Републици Србији спроводи 
се у периоду од 06. децембра 2019. године до 20. јануара 2020. године. 
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• 17. јануара 2020. одржана је јавна расправа у Београду, Новом Саду и Нишу 
о Нацрту стратегије паметне специјализације у Републици Србији. 
Дискусије су организоване по приоритетним областима, а локације су биле 
повезана коришћењем опреме за видео-конференције / теле присуство, тако 
да су у НТ парку Београд спроведене дискусије за области „Храна за 
будуцност“ и „Креативне индустрије“, у Ректорату Универзитета у Новом 
Саду се дискутовало о области „ИКТ“, а у Ректорату Универзитета у Нишу 
је организована дискусија за област „Машине и производни процеси 
будућности“; 

• 27. фебруара 2020. године Влада РС донела је одлуку о усвајању Стратегије 
паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. 
године, ("Службени гласник РС", бр. 30/18, одлука Владе 05 Број: 153-
1851/2020-1) [29]. 

 
3. 4С на ТКР од 2015.године 

 
Практично, у периоду од октобра 2018. до јануара 2020. године 

реализован је процес предузетничког откривања и четири године после 
завничног покретања активности на изради 4С урађен је нацрт документа 4С. 
Паралелно са наведеним активностима, о изради прве стратегије паметне 
специјализације у Србији вођен је дијалог и писано у радовима саопштеним и 
објављеним у тематским зборницима радова научних скупова "Технологија, 
култура и развој" (ТКР) почев од 2015. године.  

Већ у првом раду на ТКР посвећеном изради 4С у Србији, изложени су 
принципи рада на изради стратегије паметне специјализације онако како су их 
аутори овог приступа замислили [7] и наглашено је да је "основни приступ 
развоју стратегије одоздо-нагоре, што свим актерима и свим предузетницима 
подједнако оставља простор за предлагање развоја конкретне специфичности 
кроз конкретне иновације" [14]. 

У следећем раду дата је анализа три изабрана изазова паметне 
специјализације за управљање истраживањем и иновацијама у Србији: "Изазови 
попут недостатка културе за евалуацију, предузетништва и иновације, заједно 
са традиционалном раздвојеношћу истраживачког сектора и економије, 
требало би да се сматрају главним упозорењима за припрему одговарајуће 
методологије која би требало да се користи за израду стратегије паметне 
специјализације у Србији" [15]. 

На скупу ТКР 2017.године представљени су методологија и мапа пута за 
израду 4С, као и резултати квантитативне анализе: мапирање четири региона, 
идентификација приоритетних сектора по регионима и ранг листе делатности на 
нивоу 3 цифре НАЦЕ класификације за сва четири статистичка региона, као и на 
нивоу Републике у целини [16]. 

На истом скупу представљен је и процес предузетничког откривања, као 
кључни процес у дефинисању приоритета стратегије паметне специјализације и 
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отуда је главни елемент успешног креирања ове стратегије. Регионални приступ 
и ЕДП као боттом-уп (одоздо на горе) приступ представљају главну разлику 
између креирања РИС3 и ранијих иновационих стратегија [25]. 

Следеће године анализирају се људски ресурси, који су од кључног 
значаја за остварање сваке стратегије. Имајући у види промене броја запослених 
истраживача по научним областима, до којих је дошло током транзиције 
научноистраживачког (НИ) система Србије (1980-2016), анализирани су 
потенцијали НИ система и могућност његовог одговора на будуће потребе након 
усвајања стратегије [26]. 

Коначно, на скупу ТКР 2019.године што се саопштава овим радом, 
изложена је еволуција рада на изради 4С, као и поступак трансформације 
приоритета дефинисаних овом стратегијом. 

 
 

4. Еволуција приоритета 4С од 2017. до 2020. године 
 

Методологија израде стратегије паметне специјализације дефинише 
мапирања ресурса и потенцијала региона као кључну фазу квантитативне 
анализе расположиве статистике, података и информација које треба користити 
за идентификацију приоритетних делатности региона/државе. Индикатори који 
су коришћени у оквиру квантитативне анализе у циљу идентификације 
потенцијалних приоритета региона у Србији су следећи:  
1. Економски потенцијал: 

• Бруто додата вредност  
• Плате 
• Продуктивност рада 
• Број предузећа  
• Запосленост, статистика радне снаге, 2011-2016.  
• Извоз, статистика 2012-2016.  

2. Иновациони потенцијал:  
• Иновационе фирме, ЦИС 2010-2014.  
• Патенти (подаци Завода за интелектуалну својину, обрада ИМП-ЦИРНТ  

3. Научни потенцијал: 
• Број истраживача (ФТЕ) према научним областима и регионима  
• Издаци за истраживање и развој према регионима  
• Удео запослених са високим образовањем по регионима  
• Радови на СЦИ листи (подаци Физичког факултета, обрада Физички 

факултет и ИМП-ЦИРНТ). 
Сарадници Фраунхофер института су у процесу мапирања за 

идентификацију приоритетних делатности користили као кључни критеријум 



Стратегија паметне специјализације у Србији:2016 – 2020. 
_____________________________________________________________________ 

95 
 

вредност количника LQ49 – вредност LQ је морала да буде виша од 1,5. Према 
овом критеријуму, сектор мора у релативном смислу имати за 50% већи значај у 
регионалној економији него за националну економију.  

У табели 1 наведени су приоритетни сектори по регионима Србије, уз 
уважавање критеријума LQ ≥ 1,5, онако како су их идентификовали сарадници 
Фраунхофер института [10]. 

 
 Табела 1: Приоритетни сектори по регионима Србије, критеријум LQ ≥ 1,5 
Приоритетни сектори Потенцијално (у настајању) 

иновативни сектори 
Сектори са 
израженом научном 
базом 

РС11: Београд 
• Рачунарско програмирање и ИКТ • Пића • Разни сектори 
• НИ и ИР рад и Технички консалтинг • фармацеутски производи,   
• Креативна економија • електричне компоненте  
• Финансијско посредовање • транспортна опрема  

РС12: Војводина 
• Аутомобилски делови • Пољопривредне машине • Рачунарство 
• Пољопривредна економија (укључујући 

прерађивачку индустрију) 
• Мерни инструменти • Телекомуникације 

• Петрохемијска индустрија   
• Пластична индустрија   

РС21: Шумадија и западна Србија 
• Агро/Хорти/ Шумска економија 

(укључујући прерађивачку инд.) 
• Машине за посебне намене • Машинство 

• Аутомобилски   • Фармација 
• Текстилна индустрија   
• Пластична индустрија   
• Метална индустрија   

РС22: Јужна и источна Србија 
• Пољопривредна / хортикултурна 

економија (укључујући прерађивачку 
индустрију) 

• Прехрамбени производи • Електротехника 

• Текстилна индустрија • Медицина  
• Гумарска индустрија • Стоматологија  
• Електротехника   

 
Прелиминарне приоритетне области у којима један регион показује удео 

изнад 50% укупног националног и тако доминантне концентрације су: 
• за регион Београд: Истраживање и развој у природним наукама, Издавање 

књига, Рачунарско програмирање, Монетарно посредовање, Високо 
образовање, и Производња комуникационе опреме 

• за регион Војводине: Производња рафинираних нафтних деривата, 
Производња пољопривредне и хортикултурне опреме, Прерада меса, Узгој 

                                                
49 Приоритетни сектори у једном региону идентификују се према њиховој одговарајуćој 
специјализацији, тј. и у релативном погледу веćи значај сектора у регионалној привреди 
него што је то стандардно за привреду - типична мера за утврђивање ове 
специјализације у литератури је Location Quotient (LQ) који упоређује удео сектора у 
локалној привреди са уделом сектора у националној привреди. 
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вишегодишњих усева, Производња рачунара, Производња опреме за мерење 
и испитивање; 

• за регион Шумадије и Западне Србије: Производња оружја и муниције, 
Производња моторних возила, Обрада и дизајн дрвета, Узгој животиња, 
Узгој вишегодишњих усева, Мешовито фарбање, Ратарство, Прерада воћа; 

• за регион Јужне и Источне Србије: Производња гвожђа или челика. 
Сарадници ИМП-ЦИРНТ који су били део аналитичког тима, 

проширили су резултате мапирања сарадника Фраунхофер института применом 
метода вишекритеријумске анализе и рангирања, чиме су добијене ранг листе 
свих делатности на нивоу 3 цифре NACE класификације за сва четири 
статистичка региона и на нивоу Републике у целини, а то је представљено на 
скупу ТКР крајем 2017.године [16]. 
 

Табела 2: Ранг листа првих 10 сектора у Србији и четири статистичка региона за 
2016, формирана применом методе вишекритеријумског рангирања 

Ранг Ранг листа првих 10 сектора у Србији за 2016.године  
1 620 - Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности 
2 731 – Рекламирање 
3 711 - Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање 
4 469 - Неспецијализована трговина на велико 
5 712 - Техничко испитивање и анализе 
6 108 - Производња осталих прехрамбених производа 
7 477 - Трговина на мало осталом робом у специјализованим продавницама 
8 011 - Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака 
9 222 - Производња производа од пластике 
10 282 - Производња осталих машина опште намене 
Ранг Ранг листа првих 10 сектора у региону Војводина за 2016.године  
1 281 - Производња машина опште намене 
2 283 - Производња машина за пољопривреду и шумарство 
3 222 - Производња производа од пластике 
4 252 - Производња металних цистерни, резервоара и контејнера 
5 104 - Производња биљних и животињских уља и масти 
6 109 - Производња готове хране за животиње 
7 151 - Штављење и дорада коже; производња путничких и ручних торби и каишева; дорада и бојење крзна 
8 329 - Остале прерађивачке делатности 
9 231 - Производња стакла и производа од стакла 
10 309 - Производња осталих транспортних средстава 
Ранг Ранг листа првих 10 сектора у региону Београд за 2016.године  
1 263 - Производња комуникационе опреме 
2 581 - Издавање књига, часописа и друге издавачке делатности 
3 262 - Производња рачунара и периферне опреме 
4 274 - Производња опреме за осветљење 
5 351 - Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије 
6 202 - Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду 
7 204 - Производња детерџената, сапуна других средстава за чишћење, полирање, парфема и тоалетних препарата
8 620 - Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности 
9 265 - Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата; производња сатова 
10 282 - Производња осталих машина опште намене 
Ранг Ранг листа првих 10 сектора у региону Шумадије и Западне Србије за 2016.године 
1 205 - Производња осталих хемијских производа 
2 254 - Производња оружја и муниције 
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3 261 - Производња електронских елемената и плоча 
4 273 - Производња жичане и кабловске опреме 
5 289 - Производња осталих машина за специјалне намене 
6 105 - Производња млечних производа 
7 259 - Производња осталих металних производа 
8 381 - Скупљање отпада 
9 141 - Производња одеће, осим крзнене 
10 203 - Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова 
Ранг Ранг листа првих 10 сектора у региону Јужне и Источне Србије за 2016.године 
1 120 - Производња дуванских производа 
2 132 - Производња тканина 
3 152 - Производња обуће 
4 267 - Производња оптичких инструмената и фотографске опреме 
5 750 - Ветеринарска делатност 
6 233 - Производња грађевинских материјала од глине 
7 293 - Производња делова и прибора за моторна возила и моторе за њих 
8 582 - Издавање софтвера 
9 273 - Производња жичане и кабловске опреме 
10 211 - Производња основних фармацеутских производа 

 
У документу МПНТР који сумира активности на дефинисању 

приоритета 4С, наводи се да је један од припремних корака пре покретања EDP 
генерализација ранг листе NACE 3-цифрених нивоа сектора-група у Србији. Ова 
генерализација је реализована комбиновањем резултата вишекритеријумске 
анализе за све NACE 3-цифрене групе у NACE секторе, а резултат ове 
генерализације су вертикалне и хоризонталне приоритетне области које треба 
комбиновати са Key Emerging Technologies (KETs). Вертикални и хоризонтални 
приоритети добијени генерализацијом су следећи [19]: 
• Приоритетне области (вертикалне): Дигитализација економије и друштва; 

(Паметна) Пољопривреда-храна и здравље; (Паметна) Индустрија 4.0 и 
Паметни материјали; Културно наслеђе и Културне индустрије  

• Приоритетне области (хоризонталне): КЕТ; ИКТ; Заштита животне 
средине; Енергетска ефикасност;  

• КЕТ, подржавајуће технологије за општи развој: Микро и 
наноелектроника; Нанотехнологија; Индустријска биотехнологија; 
Напредни материјали; Фотоника; Напредне технологије у производњи. 

У овом документу наводи се и да су нове потенцијалне приоритетне 
области: 
• Енергетика и енергетска ефикасност 
• Кључне развојне технологије (КРТ) 
• Заштита животне средине 

У истом документу закључује се да су прелиминарне приоритетне 
области које ће се даље анализирати у фази „Квалитативна и детаљна анализа 
приоритетних домена“:  
1. Информационо комуникационе технологије - Дигитализација економије и 

друштва  
2. Производња и прерада хране и пића - Храна и здравље  
3. Културне и Креативне индустрије  
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4. Производња машина и електронских уређаја - Индустрија 4.0  
5. Заштита животне средине и енергетска ефикасност  
6. Key Enabeling технологије (KET) и Emerging технологије 

Поред дискусије о приоритетним областима, у овом документу се наводи 
и образложење одлуке о националној или регионалној димензији С3. На одлуку 
у Републици Србији је утицало више фактора [19]:  
• Величина Србије и њен релативно мали потенцијал у глобалном смислу. 
• Недостатак одговарајуће поделе на регионе и последично недостатак 

развијене суб-националне административне структуре.  
• Неравномерна расподела истраживачких и развојних потенцијала те 

неопходне ИР инфраструктуре.  
• Један од услова за затварање поглавља 20. на тему „Предузетништво и 

индустријска политика“ је развијање свеобухватне националне 
индустријске политике засноване на принципима ЕУ и налазима РИС3.  

• Жеља свих кључних домаћих политичких и посредничких актера јесте да се 
процес дијалога спроводи у више региона, да дијалог буде осетљив на 
карактеристике средине и да се укључе релевантни партнери са целе 
територије РС.  

Наведени документ завршава се описом процеса и резултата 
предузетничког откривања, следеће фазе у изради 4С [19]: "Процес 
предузетничког откривања (енг. Entrepreneurial Discovery Process - EDP) је 
кључни елемент за успешно дизајнирање и имплементацију стратегије, а 
представља континуиран јавно-приватни дијалог између заинтересованих 
страна из 4 сфере модерног иновативног друштва, а то су привреда, академија, 
владин сектор и цивилно друштво. EDP се спроводи кроз серију заједничких 
радионица за сваку област специализације, те кроз консултације пре и после 
њих. Радионице које се обављају током EDP покривају следеће тематике:  
• EDP kick-off конференција која представља све приоритетне домене  
• SWOT анализа  
• Визија будућег развоја и коначног имена приоритетног домена  
• Микс политике (циљеви и акције са индикаторима). 

Резултат EDP фазе израде 4С су вертикалне и хоризонталне приоритетне 
области у Србији [19]: 
A. Верткалне приоритетне области:  

1. Информационо комуникационе технологије  
o Велики подаци и пословна аналитика (Big data & Analitics)  
o Рачунарство у облаку (Cloud технологије)  
o Интернет ствари (Internet of Things)  
o Развој софтвера (Custom Software development) 
o Уграђени системи (Embedded systems)  

2.  Храна за будућност (Food for Future)  
o Високо технолошка пољопривреда - (High Tech Agriculture)  
o Храна са додатом вредношћу - (Value-Added Food)  
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o Одржива пољопривреда и производња хране - (Sustainable Food 
Chain)  

3.  Креативне индустрије  
o Креативна Дигитална Аудиовизуелна Продукција (Creative Digital 

Media Production and Services)  
o Индустрија видео игара (Gaming industry)  
o Паметна и активна амбалажа (Smart and Active Packaging)  

4. Машине и производни процеси будућности (Future Machines and 
Manufacturing Systems)  
o Машине специфичне намене (Application Machines)  
o Информације у служби паметног управљања-индустрија 4.0 (Data to 

Decision – Industry 4.0)  
o Премиум алатнице и компоненте за атомобилску, железничку и 

авионску индустрију (Premium Tools and Smart Mobility Solutions)  
o Уређаји за сагоревање на eco-friendly и одрживим горивима 

(Sustainable heat appliances and devices)  
o Решења за паметна окружења (Solutions for smart Ecosystem)  

B.  Хоризонталне (подржавајуће) области: 
1. Енергетски ефикасна и Еко-паметна решења (Energy Efficient and Eco-

Smart Solutions)  
o Еко-паметни извори енергије (Eco-Smart Energy Sources)  

2. Key Enabeling технологије (КЕТ) и Emerging технологије  
o Фотоника (Photonics)  
o Напредни материјали (Advanced materials)  
o Напредне производне технологије и електроника (Advanced 

manufacturing technologies and electronics)  
o Биотехнологија (industrial biotechnology)  
o Blockchain технологије  
o Autonomous driving, aerospace systems and engineering 
У нацрту стратегије паметне специјализације у Републици Србији за 

период од 2020. до 2027. године наводи се: "Финалне приоритетне области 
Стратегије паметне специјализације Републике Србије су следеће: (1) Храна за 
будућност, (2) Информационо комуникационе технологије, (3) Машине и 
производни процеси будућности и (4) Креативне индустрије. Овај избор је 
резултат свих представљених анализа: квантитативне и квалитативне 
анализе и спровођењем процеса предузетничког откривања тј. применом 
методологије Европске комисије за израду Стратегије паметне 
специјализације" [20]. Ово су приоритетне области и после јавне расправе, што 
је и објављено у финалном тексту 4С који је усвојила Влада Републике Србије, 
27. фебруара 2020.г. [29] 
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5. Закључна разматрања 
 

Еволуција од регионалног ка националном приступу у изради стратегије 
паметне специјализације, као и процес дефинисања приоритетних области, 
указује на ниво успостављености и обухват дијалога (заинтересованих) актера у 
изради 4С, али представља значајан фактор који може одлучујуће да утиче на 
успешност имплементације будуће усвојене 4С. Време и ток израде 4С указују 
на потенцијално значајна ограничења како у дефинисању саме стратегије, тако и 
у њеној потенцијалној реализацији: 
• Дужина израде 4С, од званичног почетка у новембру 2016. године са 

усвајањем у фебруару 2020. године: Период од 40 месеци стандардан је 
период за реализацију једног циклуса форсајт процеса, углавном због 
дужине неопходног дијалога, који обухвата и 30 месеци тог периода, а 
наставља и после усвајања текста стратегије, као перманентна активност 
форсајт процеса. Међутим, упоредо са одвијањем дијалога, форсајт процес 
подразумева константно ажурирање свих квантитативних анализа, како би 
се донете одлуке заснивале на чињеницама и анализама које су адекватне за 
изабране алтернативе развоја. У случају израде 4С коришћене су статистике 
и подаци из периода од 2010/2011, до 2015/2016. године, а квантитативна 
анализа није ажурирана током наредних година. То, практично, значи да се 
налази и изабрана решења, евентуално, заснивају на подацима из 2015-2016. 
године, што је за транзициону државу у којој се значајне промене дешавају 
на годишњем нивоу, најблаже речено, неадекватно и непримерено; 

• Одлука о националној или регионалној димензији, донета на основу 
наведених фактора у образложењу те одлуке, може да се дискутује, брани и 
оспорава, али остаје чињеница да је пропуштена прилика да се регионалним 
приступом уваже специфичности појединачних региона и сачини стратегија 
паметне специјализације примерена принципима које су поставили њени 
аутори и које промовише и подржава ЕУ;  

• Рад без пројекта: израда 4С од самог почетка није имала форму пројекта, са 
јасно дефинисаним активностима, задужењима, роковима, буџетом итд. Зато 
је њена израда и трајала скоро 40 месеци, а не због потреба евентуалног 
дијалога. Овај волонтерски приступ одражава степен схватања значаја и 
потребе за стратегијом паметне специјализације у Србији, и сигурно не може 
да буде охрабрујући фактор када су у питању очекивања од њене 
имплементације; 

• Селекција приоритета: Цео ток израде 4С указивао је не исувише јак утицај 
администрације на резултате и, што је међу најважнијим резултатима, на 
изабране приоритетне области. Аналитичари и истраживачи у овој области 
наглашавају: "Значај EDP-а је у признању да влада нема урођену мудрост 
или претходна знања о будућим приоритетима. Креатори политике се 
морају чувати од интелектуалне логике наметнуте моделом главног 
агента, према ком директор, односно влада, од самог почетка зна које 
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домене специјализације треба развити и стога се ограничава на 
успостављање подстицаја за приватни сектор у циљу извршења плана. Ова 
неизвесност је главни разлог зашто администрација и политика морају 
бити спремни да слушају предузетнике, истраживаче и грађане како би 
идентификовали приоритете и олакшали појаву и раст нових активности" 
[23, 24]; 

• Обим и обухват дијалога: наглашавање значаја процеса предузетничког 
откривања, а затим његова реализација у организацији неколико панела и 
радионица указује, најблаже речено, на низак ниво познавања и схватања 
принципа форсајт процеса. Наводи се неколико стотина учесника, а подаци 
из других држава указују на неопходост укључивања више хиљада учесника 
за државу величине Србије (примери, Румуније, Бугарске; не улазећи у 
структуру форсајт панела у Великој Британији, који се одржавају 
перманентно, више деценија, са хиљадама учесника, а периодично се на три 
године генеришу главни налази и закључци, а дијалог се наставља). 

 
Наведена ограничења представљају упозорења са становишта 

истраживања феномена форсајт процеса и теоријско-емпиријских аспеката 
стратегије паметне специјализације. Ауторима рада, као и јавности у држави, 
остаје нада да ће усвојена стратегија паметне специјализације Србије, ипак бити 
покретач развојних пројеката и активности које ће имати за циљ повећање бруто 
домаћег производа и стандарда становништва. Да ли ће се и када, дијалог 
успоставити као стална активност, неопходна за успостављање одговорног 
истраживања и иновација у Србији, остаје и даље непознаница. 
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ПАТЕНТНЕ АКТИВНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗУМИТЕЉА И 
ИЗУМИТЕЉА ИЗ ИЗАБРАНИХ ЗЕМАЉА ЕУ ОД 1999. ДО 2018. 

ГОДИНЕ: ПРИЛОГ ЗА ПАМЕТНО ОДАБИРАЊЕ 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА  

 
 

Апстракт: Први циљ рада је да се у посматраном периоду, на основу 
упоредне анализе интензитета ПЦТ тј. међународних патентних објава 
домаћих изумитеља и изумитеља из Бугарске, Грчке, Румуније, Словеније и 
Хрватске, сагледају технолошке области у којима предњаче активности 
домаћих изумитеља. Наиме, на тај начин се доприноси употпуњавању 
информационо-документационе базе која је релевантна за паметно одабирање 
специјализација у Републици Србији. Имајући у виду да је у другој половини 20. 
века широм света била прихваћена домаћа патентирана технологија система 
градње ИМС-Жежељ, коју је изумео Бранко Жежељ и која је примењивана и на 
подручјима изложеним већим сеизмичким дејствима, други циљ рада је да се у 
области сеизмичке заштите грађевинских објеката сагледа позиција 
савремених домаћих изумитеља према интезитету ПЦТ и националних 
патентних активности у односу на изумитеље из поменутих земаља 
Југоисточне Европе као и из Немачке, Француске и Уједињеног Краљевства, и 
да се на тај начин употпуне истраживања о доприносима домаћих изумутеља 
у области грађевинарства. Трећи циљ рада је да се на основу студије случаја о 
примени изума домаћих изумитеља, у области сеизмичке заштите објеката, 
сагледа у којој мери су савремена решења домаћих изумитеља повезана са 
стваралаштвом Бранка Жежеља. У раду је показано да је интезитет ПЦТ и 
националних патентних активности домаћих изумитеља у области сеизмичке 
заштите грађевинских објеката био виши од активности изумитеља из 
Немачке и Велике Британије, док студија случаја указује да се патентирани 
проналасци домаћих изумитеља примењују у земљи и свету и да се надовезују на 
стваралаштво Бранка Жежеља.  

Кључне речи: патентне активности, паметна специјализација, 
грађевинарство, амортизер, сеизмички 
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PATENT ACTIVITIES OF DOMESTIC INVESTORS AND 

INVENTORS FROM SELECTED EU COUNTRIES FROM 1999 TO 
2018: CONTRIBUTION FOR THE SMART SPECIALIZATION  

 
Abstract: First aim of the paper is to reflect on technological areas in which 

activities of the domestic inventors lead in observed period, on the basis of a 
comparative analysis of the intensity of the PCT publications of domestic inventors 
and inventors from Bulgaria, Greece, Romania, Slovenia and Croatia. Namely, in this 
way the paper contributes to completion of information and documentation base that 
is relevant for the development of the national innovation system and smart selection 
of specializations in the Republic of Serbia. Bearing in mind that in the second half of 
the 20th century the domestic patented construction technology system IMS-Žeželj, 
which was invented by Branko Žeželj and which has been applied in the zones of high 
seismic risk, was worldwide accepted, second aim of the paper is to perceive position 
of contemporary domestic inventors in the field of the seismic protection of 
construction structures by the intensity of the PCT and national patent activities in 
comparison to the inventors from mentioned Southeast European countries and from 
Germany, France and the United Kingdom, thus completing research on the 
contributions of domestic inventors in the field of civil construction. Third aim of the 
paper is to study the extent to which contemporary solutions of domestic inventors are 
related to the work of Branko Žezelj based on a case study of application of inventions 
of domestic inventors, in the observed period, in the field of seismic protection of 
structures. The paper shows that the intensity of PCT and national patent activities of 
domestic inventors in the field of seismic protection of structures was higher than 
activities of inventors from Germany and the United Kingdom, while the case study 
shows that patented inventions of contemporary domestic inventors are applied 
worldwide and are related to the work of Branko Žeželj.  

Key words: patent activity, smart specialization, civil engineering, shock, 
seismic 
 
 
 1. Увод 
 
 У контексту планираног циља Републике Србије који се односи на 
остваривање чланства у ЕУ, први циљ рада је да се у посматраном периоду на 
основу поређења патентних активности домаћих изумитеља са активностима 
изумитеља иż изабраних земаља Југоисточне Европе, које су чланице ЕУ, 
идентификују технолошке области у којима су изуми домаћих изумитеља 
најконкурентнији. У том смислу рад доприноси употпуњавању информационо-
документационе базе „за предузимање даљих активности на изградњи 
националног иновационог система и даљег развоја наука и иновација у Србији“ 
[1], односно за паметно одабирање специјализације у Републици Србији. 
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У досадашњим истраживањима компаративни приступ је примењен за 
временске периоде до пет година за поређење патентних активности у 
остваривању заштите изума европским патентом за потребе истраживања 
иновационих капацитета земаља централне и источне Европе [2],[3],[7],[8],[9] и 
конкурентности земаља западног Балкана [4],[5],[6]. У [13] је компаративни 
приступ примењен за дужи временски период, односно за период од 1972. до 
2015. године. Ту је дат упоредни приказ укупних транснационалних и домаћих 
патентних активности, а број објављених ПЦТ тј. међународних пијава 
патената51 домаћих изумитеља обухваћен је упоредним приказом укупних 
транснационалних патентних активности као сегмент укупне транснационалне 
патентне активности домаћих изумитеља [13].  

Разлика у приступу у овом раду је проистекла иż потребе да се сагледају 
инвентивни потенцијали Србије у односу на изабране земље чланице ЕУ, за 
период од последњих двадесет година, кроз број објава ПЦТ пријава патената 
према областима технике, јер је двадесет година период максималног трајања 
патентне заштите, при чему ПЦТ објаве указују на конкурентност технологије 
на међународном пољу. Упоредни приказ ових активности, за посматрани 
период, према областима технике дат је у другом делу рада. 

Будући да се наш уважени академик Бранко Жежељ у другој половини 
20. века широм света прославио применом патентиране технологије градње која 
је позната под именом систем „ИМС-Жежељ“, која је према последњим 
истраживањима била заштићена са више десетина патената [10], [11], и која је 
примењивана у области високоградње и на подручјима изложеним сеизмичким 
дејствима, други циљ рада је да се у посматраном периоду у области сеизмичке 
заштите грађевинских објеката, која је и данас веома актуелна, сагледа позиција 
домаћих изумитеља према интезитету ПЦТ и националних патентних 
активности у односу на изумитеље из Југоисточне Европе које су чланице ЕУ 
као и из Немачке, Француске и Уједињеног Краљевства, и да се на тај начин 
употпуне истраживања о доприносима домаћих изумутеља у области 
грађевинарства. Трећи циљ рада је да се на основу студије случаја о примени 
изума домаћих изумитеља у посматраном периоду, у области сеизмичке заштите 
објеката, сагледа у којој мери су савремена решења домаћих изумитеља 
повезана са стваралаштвом Бранка Жежеља. Упоредни приказ поменутих 

                                                
51  ПЦТ систем или систем међународне заштите проналазака је основан под 
окриљем Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) 24. јануара  1978. 
године, на основу Уговора о сарадњи у области патената (Patent Cooperation Treaty─ 
PCT). Овај систем је замишљен као алат за међународно подношење пријава 
проналазака, јер омогућава подносиоцу пријаве да подношењем само једне међународне 
пријаве захтева заштиту у више земаља потписница ПЦТ уговора (данас укупно 153  
земље света). Видети https://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Cooperation_Treaty#History, 
https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html  и   
https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html. Приступљено 14.1.2020. 
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активности са студијом случаја о примени домаћих изума је дат у трећем делу 
рада. 

Упоредне анализе у раду су сагледане према земљи порекла изумитеља 
кроз број и структуру пријава патената, према областима технике у скłаду са 
Међународном класификацијом патената (МКП)52, које су објављене у периоду 
од 1999. до 2018. године и које су доступне у бази Espacent53. Упоредивост 
резултата анализе у раду обезбеђена је у складу са методологијом коју 
примењује Еуростат54 на тај начин што је број објављених пријава патената 
стављен у однос са бројем милиона становника сваке посматране земље [16].  
  
 2. Упоредни приказ међународних патентних активности за 
изумитеље из изабраних земаља Југоисточне Европе 
 
 Приказом је обухваћен приказ ПЦТ активности тј. број објава ПЦТ 
пријава патената у односу на просечан број милиона становника према земљи 
порекла изумитеља, односно за изумитеље иż Србије, Бугарске, Румуније, 
Грчке, Хрватске и Словеније за посматрани период.  
 

Табела 1.1: Приказ просечног броја милиона становника изабраних 
земаља за посматрани период [16] 
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52  Међународна класификација патената дели читаву област технике на осам 
секција: А, Б, Ц, Д, Е, Ф и Г са преко 70.000 подкласа. Видети више на: www.zis.gov.rs и 
https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/.  Приступљено 14.1.2020. 
53  Espacenet омогућава бесплатан приступ бази објављених пријава патената и 
признатих патената и свакодневно се ажурира. Овом базом која садржи податке о 
више од 110 милиона патентних докумената из целог света од 1782. године до данас 
администрира Европски патентни завод. Видети више на: 
https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html#tab-1. Приступљено 
14.1.2020.  
54  Еуростат је Завод за статистику ЕУ. Више о Еуростат-у се може видети на: 
https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview, док су методологије доступне на: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/methodology, а прикази 
статистика на: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. 
Приступљено 14.1.2020. 
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Слика 1: Приказ ПЦТ активности према областима технике из 
међународне класификације патената и према земљи порекла изумитеља за 

посматрани период   
 

 
  Табела 1.2: Приказ ПЦТ активности према областима технике из 
међународне класификације патената и према земљи порекла изумитеља за 
посматрани период 
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А 20.1 24.8 7.7 73.1 102.1 415.2 
Б 11.2 24.6 9.5 43.0 47.2 204.6 
Ц 8.8 15.0 5.4 38.0 62.4 250.8 
Д 0.3 2.9 0.2 1.8 2.0 22.4 
Е 6.9 6.6 2.9 11.1 21.8 68.0 
Ф 10.5 16.0 9.0 22.4 31.1 128.1 
Г 14.2 26.5 18.5 37.5 39.9 142.6 
Х 10.6 18.3 12.5 34.8 25.6 152.0 

Укупно 68.7 112.1 53.4 208.3 254.9 1079.8 
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 У посматраном периоду за све класе МКП се према интентитету ПЦТ тј. 
међународних објава пријава патената издвајају изумитељи из Словеније. 
Изумитељи из већине посматраних земаља су у посматраном периоду највећи 
део ПЦТ пријава патената објавили у области општих животних потреба 
(секција А МКП) и у области обраде, прераде и саобраћаја (секција Б МКП), док 
их је најмање било у области текстила и хартије (секција Д МКП) и у области 
грађевинарства и рударства (секција Е МКП). За изумитеље из Србије, Румуније 
и Бугарске се по интезитету ПЦТ објава издваја област физике (секција Г МКП), 
док се за изумитеље из Грчке, Словеније и Хрватске издваја област хемије и 
металургије (секција Ц МКП). Међутим, у области грађевинарсва и рударства 
(селција Е МКП), која спада у најмање заступљене области у којима се 
објављују ПЦТ пријаве патената, домаћи изумитељи предњаче у односу на 
изумитеље из Бугарске и Румуније. Иначе, у највећем делу преосталих области 
технологије (према секцијама МКП) ПЦТ активност домаћих изумитеља виша је 
једино у односу на активности изумитеља из Румуније (Слика 1 и Табела 1.2).  

У наставку су анализиране патентне активности у ужој области 
грађевинарства која се односи на сеизмичку заштиту грађевинских објеката. 

 
3. Приказ патентних активности у области сеизмичке заштите 

грађевинских објеката и студија случаја о примени изума домаћих 
изумитеља  
 
 Приказом су обухваћени резултати истраживања за посматрани период 
објава пријава патената за класе Е04Х или Е04Б МКП, које се односе на област 
високоградње за конструкције посебне намене или за заштиту грађевина, као и 
за кључне речи „схоцк“ или „сеисмиц“. 
  
 3.1. Упоредни приказ патентних активности домаћих изумитеља и 
изумитеља из изабраних земаља ЕУ 
 
 Имајући у виду да националне објаве изума најчешће претходе ПЦТ 
објавама за исти изум, као и да ПЦТ објава може да изостане, у циљу целовитог 
сагледавања патентних активности домаћих изумитеља и изумитеља из 
изабраних земаља ЕУ, у овом делу рада је комбинован приказ ПЦТ и 
националних објава.   

 Табела 2: Приказ просечног броја милиона становника [16] 

Н
аз

ив
 з

ем
љ

е 

С
рб

иј
а 

(Р
С

) 

Бу
га

рс
ка

 
(Б

Г)
 

Ру
м

ун
иј

а 
(Р

О
) 

Гр
чк

а 
(Г

Р)
 

Х
рв

ат
ск

а 
(Х

Р)
 

С
ло

ве
ни

ја
 

(С
И

) 
Н

ем
ач

ка
 

(Д
Е

) 

Ф
ра

нц
ус

ка
 

(Ф
Р)

  
В

ел
ик

а 
Бр

ит
ан

иј
а 

(Г
Б

) 

Број становника (Млн) 9.1 7.6 22.1 10.9 4.4 2 82.2 63.5 61.7 



Патентне активности домаћих изумитеља и изумитеља из изабраних земаља 
ЕУ од 1999. до 2018. године: прилог за паметно одабирање специјализација 

_____________________________________________________________________ 

111 
 

Слика 2: Приказ ПЦТ објава пријава патената у односу на просечан број 
милиона становника према земљи порекла изумитеља  
 

 

 Слика 3: Приказ броја објава националних пријава патената у односу на 
просечан број милиона становника према земљи порекла изумитеља  
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 Иако су изумитељи из Словеније имали највећи интезитет 
националне патентне заштите у посматраном периоду у области сеизмичке 
заштите објеката, за њихове изуме је изостала ПЦТ објава. Са друге стране 
домаћи изумитељи су према ПЦТ активностима били испред већине 
изумитеља из посматраних земаља ЕУ, односно заостајали су само за 
активностима изумитеља из Немачке. 
   
 Слика 4: Приказ броја објава националних пријава патената према земљи 
порекла изумитеља за посматрани период  

 
  
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Интересантно је да је укупан број признатих националних патената у 
изабраним земљама Југоисточне Европе (укупно 29 признатих патената) био већи 
од укупног броја признатих националних патената у изабраним земаљама из 
групе ЕУ13 (укупно 25 признатих патената) у посматраном периоду у области 
сеизмичке заштите грађевинских објеката, као и да је 20% признатих националних 
патената на територијама изабраних земаља Југоисточне Европе било дело 
домаћих изумитеља (Слика 4). Осим тога, интезитет међународних и националних 
патентних активности (који је посматран у односу на просечан број милиона 
становника) домаћих изумитеља у области сеизмике био је виши од активности 
изумитеља из Немачке и Велике Британије (Слика 2 и 3).  
 У наставку је дат приказ студије случаја о примени патентираних домаћих 
изума у области сеизмичке заштите грађевинских објеката.  
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3.2. Студија случаја о примени изума домаћих изумитеља  
 
Као полазна основа за истраживање примене изума домаћих изумитеља 

у области сеизмичке заштите објеката послужиле су објаве националних и ПЦТ 
пријава за које је остварена патентна заштита у посматраној области у 
посматраном временском периоду.  

Осим наведених критеријума, коришћени су и следећи квалитативни 
критеријуми: да су патентирана решења базирана на научном развоју и да 
доприносе друштвеној добробити. Испуњеност критеријума заснованости на 
науци је установљена комбиновањем претраге базе докторских теза, базе 
КОБСОН и Гоогле Сцхолар, док је привредна примена проверавана на основу 
претраживања интернета.  

 
Табела 3: Приказ објављених националних пријава изумитеља из Србије 

за посматрани период 
Година 
објаве Број патента Назив проналаска у бази 

Еспаценет Изумитељ/и 

2006 (на 
основу 
пријаве 
YU P-

323/03 од 
29.04.2003) 

РС50351Б System for seismic reinforcement 
for structures 

Петрашковић Зоран 

2012 РС52997Б Three-stage shock absorber 

2012 РС52992Б Sickle shaped shock absorber 
2012 РС52991Б Line shock absorber 

2013 РС53044Б Kinematic kinetic shock absorber 

Ристиц Милорад 
проф др  

Срецковић Градимир 
Ћорић Бранислав  

2016 РС57554Б1 

Adaptive system for seismic 
protection of building structures 
under strong earthquakes with 
constructively assured global 

optimization of seismic energy 
balance 

Ристић Данило [МК] 
Ристић Јелена [МК] 
Златков Драган [РС] 

  
 Имајући у виду да је Петрашковић Зоран био аутор 4 од укупно 6 
патентираних решења домаћих изумитеља у области сеизмичке заштите објеката 
у посматраном периоду (Табела 3), даље је сагледана примена његових изума. 
Такође, сагледана је и намера ширења примене Петрашковићевих изума ван 
граница наше земље кроз иностране објаве (Табела 4).  
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Табела 4: Приказ иностраних објава изума Петрашковић Зорана за 
посматрани период 

Година 
објаве Број објаве Назив проналаска 

Приоритетна 
пријава и 

приоритетни датум 
2004 WO2004097146A1 

System of seismic strengthening of 
structure 

YU P-323/03 
29.04.2003 2004 AU2003254327 A1 

2006 US2006207196A1 
 Намера о примени Петрашковићевих изума ван граница земље је утврђена 
за његов први изум из посматраног периода, који је заштићен патентом бр. 
РС50351Б под називом Систем сеизмичког ојачања објеката. Наиме, наведени 
изум је објављен у међународној пријави патента (број објаве WО2004097146А1), 
затим на територији Аустралије (број објаве AUАУ2003254327 А1), као и на 
територији САД (број објаве US2006207196А1) под називом System of seismic 
strengthening of structure (Табеле 3 и 4). Иако у Espacenet бази домаћи патент 
РС50351Б и наведене иностране објаве за први Петрашковићев изум из 
посматраног периода нису приказани као једна патентна фамилија, то се јасно 
сагледава на основу датума и броја домаће пријаве патената (на основу које је 
признат поменути домаћи патент), а која се поклапа са бројем и датумом 
приоритета за наведене објаве овог изума у иностранству (Табеле 3 и 4).   
 Петрашковић је на темељу својих изума основао предузеће СИСТЕМ ДЦ 
90 ДОО, Ритопек, чија основна делатност је санација, реконструкција и заштита 
нових и постојећих објеката од дејства земљотреса (http://dc90.co.rs/sr/o-
nama.html), и у оквиру кога је даље развио и патентирао технологију која је 
позната под тржишним називом Систем ДЦ90 (Табела 5). Његов први изум из 
посматраног периода, који је заштићен патентом бр. РС50351Б под називом 
Систем сеизмичког ојачања објеката, је за потребе примене на реалним објектима 
верификован експериментима на разним моделима зиданих конструкција које су 
спровели Институт за земљотресно инжењерство и инжењерску сеизмологију 
(ИЗИИС) из Скопља и Институт за испитивање материјала (ИМС) из Београда, 
док је понашање дампера (као кључног елемента система из патента бр. 
РС50351Б) верификовано и на Војнотехничком институту (ВТИ) из Београда [14]. 
 Такође, Петрашковић је дао и научни допринос у области замора 
материјала, одбранивши докторску тезу 2013. године на Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду на тему: „Нискоцилиндрични замор код једноаксијалног 
напрезања дампера-апсорбера сеизмичке енергије система ДЦ 90“.  
 Наведена докторска теза базира се на испитивањима на 36 модела са 
апсорберима сеизмичке енергије система ДЦ 90 са преко 50 програма тестирања, 
која су обављена у пет референтних лабораторија [15]. Поред поменута три 
института, у којима је испитиван дампер заштићен патентом бр. РС50351Б, нова 
испитивања су обухватила и три нова изума за дампере објављене 2012. (Табеле 3 
и 5), која су спроведена у лабораторијма Грађевинско-геодетског Института у 
Љубљани, Словенија, као и у државном Институту ЦГС у Алжиру [15]. 

http://dc90.co.rs/sr/o-nama.html
http://dc90.co.rs/sr/o-nama.html
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 Табела 5: Патентирани изуми Зорана Петрашковића и њихова примена 
Назив/Број 
патента/Намена  

Слика дампера из 
патентног списа 

Дампери фирме  
Систем ДЦ 90, [15] 

System for seismic 
reinforcement for 
structures (Систем 
сеизмичког ојачања 
објекта)/ РС50351Б/ 
Даје жилавост и 
отпорност масивном 
објекту и на највеће 
сеизмичке ударе 
Three-stage shock 
absorber (Тростепени 
амортизер)/ 
РС52991/ Остварује 
пластичне 
деформације под 
дејством земљотреса 
у 3 контролисана 
степена  

 

Sickle shaped shock 
absorber (Амортизер 
са елементима за 
обезбеђење 
стабилности у 
условима употребе) 
РС52992. Својим 
еластичним и 
пластичним 
деформацијама 
омогућава 
контролисано велико 
померање главе 
мостовских стубова.  
Line shock absorber 
/Линијски амортизер 
РС52997Б. 
Обезбеђује 
сигурност објеката 
високоградње на 
дејство ветра и 
земљотреса. 

  
 Научни допринос Петрашковића се састоји у томе што је проширио 
сазнања о замору материјала од којих се израђују уређаји и опрема за 
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контролисање нискоцикличног замора до кога долази услед дејства земљотреса, 
као и о понашању ове опреме у условима земљотреса [15]. Тако је поређењем 
резултата тестирања обичног узорка од конструкционаог челика С235 и 
хистерезисног земљотресног дампера од истог материјала, који је заштићен 
поменутим патентом бр. РС50351Б, показао да у условима нискоциклочног 
замора стандардни узорак челика издржава свега 12 циклуса, док наведени дампер 
издржава чак 200 циклуса [15]. 
 Поред наведеног, Петрашковић је за потребе инвеститора Хидроквебек из 
Канаде спровео  

„многобројна, трогодишња тестирања на моделима и објектима у циљу одабира 
техничког решења придржавања зида машинске хале дугог 1 км, високог 24 м и 
дебљине 1.20 м. Стабилност је требало обезбедити за дејство сила управно на 
раван зида. Тако су развијена два нова типа дампера конектора Канада ХQЛ и 
Канада ХQМ“ [15].  

  Такође, за потребе уградње дампера система ДЦ 90 спровео је динамичка 
испитивања објекта резиденције Финског амбасадора у Алжиру и председничке 
резиденције у Бакуу-Азербејџан [15]. Поред тога, динамичка испитивања на 
амбијенталне и принудне вибрације спроведена су на објекатима у Краљеву и 
Бечићима [15]. Осим тога, развио је технологију појачања нових зиданих 
конструкција у Бјељини и појачање и сеизмичко обезбеђење торња висине 40 
метара за веслачке спортове у Азербејџану. Такође, развио је методологију 
нелинеарне динамичке анализе у програму САП 2000 са приказом дампера као 
линкова [15]. 
 Са аспекта употпуњавања истраживања континуитета примене 
патентиране технологије наших изумитеља у области грађевинарства 
интересантно је да је Петрашковић Зоран део свог професионалног искуства 
стекао у Институту за испитивање материјала (ИМС) у Београду [15], у чијем 
оснивању је учествовао Бранко Жежељ. Такође, под окриљем ИМС-а настао је 
највећи део Жежељевих изума који су обележили другу половину 20. века [10], 
[11], док су од пресудног утицаја за примену Петрашковићевих изума из 21. века 
на „грађевинским конструкцијама широм света, на четири континента (Северна 
Америка, Африка, Азија и Европа)“ били његов први патентирани изум, патент 
бр. YУ48040 из 1989. године, као и „Дугогодишња експериментална и научна 
истраживања која су започета у Институту ИМС за испитивање материјала 
Републике Србије у Београду“ [15]. Поред тога, за Петрашковићев и Жежељев 
приступ је карактеристично непрестано усавршавање патентираних решења кроз 
њихову реалну примену. Наиме, систем градње „ИМС-Жежељ“ је настао 
педесетих година и развијан је до осамдесетих година прошлог века [10], [11], док 
је Петрашковићева идеја о заштити грађевинских објеката помоћу посебно 
констуисаних грађевинских дампера настала крајем осамдесетих година а његови 
последњи изуми за грађевинске дампере су објављени 2012. године (Табеле 3 и 5).  
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4. Закључак 
 
 Иако би на основу поређења ПЦТ тј међународних патентних активности 
изумитеља из изабраних земаља Југоисточне Европе могло да се закључи да је 
инвентивни потенцијал Србије био међу најнижим (Слика 1 и Табела 1.2.), 
занимљиво је да су ефекти изума из Србије на крају посматраног периода били 
међу највишим у односу на земље у окружењу које су чланице ЕУ. На то указује 
податак да је Србија на крају 2018. године успела да оствари 85.9% просека ЕУ 
према способности привреде да резултате истраживања и развоја преточи у 
конкретне нове производе за тржиште и да тако оствари један од најбољих 
резултата у односу на посматране земље у окружењу [17]. Према поменутом 
индикатору, од посматраних земаља у окружењу, најуспешнија је била Грчка јер 
је за 34.6% премашила просек ЕУ [17].  
 Такође, занимљиво је да област грађевинарства и рударства (секција Е 
МКП) спада у најмање заступљене области у погледу броја ПЦТ објава пријава 
патената, међутим анализе и пратећа студија случаја показују да управо у тој 
области изуми из Србије, који се базирају на научном истраживању и развоју, 
доприносе ублажавању разорних ефеката земљотреса и очувању људских живота 
и имовине. Реч је о области сеизмичке заштите грађевинских објеката где се у 
последње две деценије у земљи и свету успешно примењује систем градње ДЦ 90 
који је изумео др Зоран Петрашковић. Поред тога, показано је да се својим 
стваралаштвом Петрашковић надовезао на доприносе Бранка Жежеља, творца 
патентиране технологије система градње „ИМС-Жежељ“ која је у другој 
половини 20. века била прихваћена широм света. Наведено је у складу и са 
резултатима истраживања који су приказани у [12] где је показано да је допринос 
др Зорана Петрашковића који се огледа у броју признатих патената била на нивоу 
од 10% од укупног броја патената које је Европски завод за патенте признао 
изумитељима из Европе у периоду од 1998. до 2017. године. 
 Иако Србија остварује помак на европској иновационој лествици, при 
чему индивидуални успех др Зорана Петрашковића може да послужи као пример 
добре праксе и врста подстрека за нове генерације истраживача и инжењера, 
низак ниво ПЦТ активности изумитеља из Србије у односу на изумитеље из 
изабраних земаља у транзицији (које су оствариле чланство у ЕУ), а посебно у 
односу на изумитеље из Словеније (са којом је Србија била у саставу СФРЈ) 
захтевају посебну пажњу. У том смислу је план да се даља истраживања усмере на 
поређење иновационих система Србије и Словеније. 
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ДА ЛИ ЈЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КВАЛИТЕТ РЕГИОНА 

РЕЛЕВАНТАН ФАКТОР ЗА УСПЕХ ПАМЕТНЕ 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ? 

 
Апстракт: Експертска група Кноwледге фор Гроwтх је 2009. године 

предложила паметну специјализацију као ефикасан алат у борби против 
бројних проблема са којима се суочава Европска Унија. Идеја је била да земље 
чланице, као услов за добијање средстава из структурних фондова ЕУ за период 
2014-2020. године креирају и отпочну са имплементацијом стратегије 
истраживања и иновација за паметну специјализацију – РИС3. Циљ је био 
усмерити средства у правцу подручја која су идентификована као приоритетна 
са становишта истраживачко-развојног и иновационог потенцијала, ћиме би се 
обезбедио динамичнији развој заснован на иновацијама. Основу развоја 
базираног на паметној специјализацији чини територијални приступ. То значи 
да је за такав развој потребно узети у обзир специфичности одређене 
територије, региона или субрегиона, а који се тичу социо-економских, 
културолошких, демографских, политичких, институционалних 
карактеристика. У овом раду фокус је на анализи институционалних услова 
региона. Циљ рада је утврдити да ли заиста постоје разлике у нивоу квалитета 
институција између региона једне исте земље и да ли су институционални 
услови по својој природи променљиви и у којој мери. Истраживањем је 
обухваћено 8 земаља чланица ЕУ и 48 региона према НУТС класификацији. Као 
индикатор квалитета институција коришћен је Qуалитy оф Говернмент 
Институтионс индеx. Теоријска анализа показује да институционални 
(не)квалитет ограничавајуће/подстицајно делује на успех регионалних 
иновационих политика каква је и паметна специјализација. Анализа доступних 
података (QоГ индекса) указује на постојање, у неким случајевима, изузетно 
великих разлика у нивоу институционалног квалитета између разлличитих 
региона унутар исте земље, али и да су изражене промене институционалних 
услова на нивоу региона могуће током времена. Из тог разлога, може се 
закључити да је институционални квалитет регионално специфичан фактор и 
да се као такав мора узети у разматрање када је реч о формулисању и 
имплементацији политике паметне специјализације. 
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Кључне речи: паметна специјализација, иновације, институционални 
квалитет, индекс квалитета државних институција, регионална иновациона 
политика. 
 

IS REGIONAL INSTITUTIONAL QUALITY RELEVANT FACTOR 
FOR THE SUCCESS OF SMART SPECIALISATION? 

 
Abstract: In 2009, an expert group, Knowledge for Growth suggested smart 

specialisation as an efficient tool to combat various issues EU faces. The idea was 
that the member states create and begin implementing research and innovation for 
smart specialisation strategy – RIS3, as a requirement for gaining resources from 
structural funding of EU for 2014-2020. The aim was to prevent waste of funds as 
most of it would be allotted to areas identified as a priority from the standpoint of 
R&D and innovation potential, which would provide a more dynamic development 
based on innovations. The base of the development based on smart specialisation is 
the territorial approach, meaning that for such a development, specific features of a 
certain territory, region or sub-region must be taken into consideration which deal 
with socio-economic, cultural, demographic, political, institutional characteristics. In 
this paper, the focus is on the analysis of regional institutional quality. The goal of 
this paper is to determine whether differences really exist in the institutional quality 
level in different regions of a single country and whether the institutional conditions 
vary by nature and at what level. The research includes 8 member states and 48 
regions according to the NUTS classification. The institutional quality indicator used 
is the Quality of Government Institutions index. The theoretical analysis shows that 
the (lack of)institutional quality has a limiting/encouraging influence on the success of 
regional innovation policy, as well as smart specialisation. The analysis of available 
data (QoG index) indicates the existence of extremely high differences of institutional 
quality level between different regions within a country, but also that the very changes 
can be prominent even over a period of time. For that reason, the conclusion is that 
the institutional quality is a regionally specific factor and as such must be taken into 
consideration when formulating and implementation of smart specialisation policy is 
in question. 

Key words: smart specialisation, innovation, institutional quality, quality of 
government institutions index (QoG), regional innnnovation policy. 
 
 
 1. Увод 
 

У савременој економији иновације су означене као један од главних 
покретача конкурентности и развоја, како на нивоу земље, тако и на нивоу 
региона, сектора, компанија. Велики број истраживања потврђује да су разлике у 
иновационом капацитету један од кључних извора изражених диспропорција у 
развијености, не само између различитих земаља и њихових региона, већ и када 



Да ли је институционални квалитет региона релевантан фактор за  
успех паметне специјализације? 

____________________________________________________________________ 

122 
 

се посматрају региони у оквиру једне исте земље. Нарастајуће разлике између 
САД и ЕУ, као и унутар саме ЕУ, захтевале су проналажење ефикасније и 
делотворније иновационе политике, која би ублажила постојеће разлике. За 
постизање тог циља, експерти су 2009. године предложили паметну 
специјализацију, односно стратегију истраживања и иновација за паметну 
специјализацију – РИС3. Паметна специјализација подразумева да се путем 
интеракције између кључних регионалних стејкхолдера препознају подручја са 
великим иновационим потенцијалом и да се према тим подручјима усмерава 
већа количина финансијских ресурса, да би се додатно оснажио њихов 
иновациони капацитет. На тај начин, идентификовани приоритети доприносе 
јачању иновационог капацитета региона, чиме се стварају услови за 
динамичнији развој. Политика паметне специјализације није универзалног 
карактетра, већ се ради о политици примереној за ниво региона, због чега успех 
такве политике одређују фактори специфични за конкретан регион на којем се 
политика имплементира. Ту спадају: социо-економски, културолошки, 
историјски, демографски, институционални услови. У овом раду је теоријски 
анализиран утицај институционалног квалитета на успех паметне 
специјализације. Уз то, циљ је да се анализом доступних података о 
регионалном институционалном квалитету утврди: а) да ли се квалитет 
институција заиста разликује између региона једне исте земље, као и б) 
динамика промене институционалних услова током времена. Повезивањем 
резултата такве анализе са изложеним теоријским сазнањима, показаће се 
колику важност могу имати регионални институционални услови за успешно 
спровођење паметне специјализације. 
 Рад се састоји из 4 дела. У првом делу презентоване су најзначајније 
карактеристике паметне специјализације. Други део, третира питање 
институционалног квалитета. Образложен је концепт институција и 
методологија за мерење институционалног квалитета. У оквиру трећег дела, 
истакнуте су критичне тачке паметне специјализације у лошем 
инистутционалном окружењу и извршена је теоријска анализа утицаја 
институционалног квалитета на паметну специјализацију. Последњи, четврти 
део, посвећен је практичној анализи разлика у нивоу квалитета институција 
између региона и променљивости регионалних институционалних услова. 
 
 2. Кључне карактеристике паметне специјализације 
  

Концепт паметне специјализације постаје актуелан 2009. године, када га 
је експертска група Знање за раст, формирана од стране Европске комисије, 
препознала као ефикасан алат за идентификовање нарастајућег гепа у нивоу 
развијености између Сједињених Америчких Држава и Европске уније, али и за 
ублажавање бројних проблема са којима се ЕУ суочава од економске кризе 2008. 
године, попут високе незапослености, успореног привредног раста, 
демографских проблема, социјалних неједнакости, изражених регионалних 
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диспропорција. Велика очекивања од имплементације концепта паметне 
специјализације за решавање наведених проблема била су разлог за његово 
интегрисање у Стратегију развоја Европске уније 2014-2020. Све земље чланице 
Европске уније су биле у обавези да конципирају стратегију истраживања и 
иновација за паметну специјализацију (РИС3) као услов за коришћење средстава 
из структурних фондова Европске уније. Стратегија истраживања и иновација за 
паметну специјализацију - РИС3 је основа за превођење паметне 
специјализације из теоријских оквира у праксу.  

У концептуалном смислу, паметна специјализација одражава капацитет 
економског система, националног или регионалног, да генерише нове 
специјалности путем откривања нових могућности у постојећим доменима и 
локалне концентрације и агломерације ресурса и компетенција у 
идентификованим доменима [6]. 

Из практичне перспективе, односно посматрајући је као стратегијску 
политику, паметна специјализација се може окарактерисати као оквир за 
одређивање приоритета иновационе политике заснован на територијалном 
приступу, који има за циљ да укључи све релевантне стејкхолдере у 
валоризацију постојећих ресурса, територијалних специфичности и 
приоретизацију подручја економских активности са високим иновационим 
потенцијалом.  

Паметна специјализација је тип регионалне иновационе политике, која се 
разликује од традиционалних иновационих политика по две кључне ствари: 

§ Селекција приоритета и 
§ Процес предузетничког откривања. 

За разлику од традиционалних, нова политика, чије језгро чини концепт 
паметне специјализације, тражи од региона, односно регионалних актера, да 
анализирају и утврде у којим подручјима се налазе њихове снаге и слабости и да 
сходно томе усмере и појачају финансијска улагања у иновације у оним 
доменима у којима региони имају највише потенцијала за изградњу глобално 
конкурентне специјализације [12] [13] [20]. 

Основни елемент политике засноване на паметној специјализацији чини 
процес предузетничког откривања, односно приступ боттом-уп у дефинисању 
приоритета. Откривање снага и слабости препуштено је релевантним 
регионалним стејкхолдерима: предузетничким агентима (компаније, 
универзитети, институти, независни иноватори), владином сектору, односно 
регионалним структурама власти и невладином сектору. Главну улогу у овом 
процесу имају предузетнички агенти и невладин сектор, док владин сектор треба 
да иницира и да на ефикасан начин управља овим процесом како би се олакшала 
његова реализација. Оутпут процеса предузетничког откривања је 
предузетничко знање. Реч је у већој мери о практичном знању насталом из 
свакодневног деловања предузетничких агената и невладиног сектора. Улога 
компанија је драгоцена у овом процесу, јер оне поседују знање које није 
својствено универзитетима или институтима. Свакодневно деловање на 
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тржишту омогућава компанијама да дају своје виђење комерцијалне одрживости 
различитих активности и прилика, као и тржишне динамике [2]. Овај облик 
знања је жељени продукт процеса предузетничког откривања, а не једноставно 
знање о науци и техници. Ипак, не умањује се улога осталих актера, јер сви они 
имају сопствена и посебна знања и погледе проистекле из јединствених 
искустава која се разликују од осталих актера. Што је више различитог знања то 
ће се на оптималнији начин одредити приоритети на нивоу конкретне 
територије.  

Дакле, један од главних разлога за практичну примену концепта паметне 
специјализације огледа се у чињеници да се територије, било да се посматра 
национални ниво, ниво региона или субрегиона, међусобно разликују по 
квантитету и квалитету ресурса, због чега територије не могу бити успешне у 
свим областима економске активности. Из тог разлога је постављање приоритета 
на основу процене Р&Д и иновационог потенцијала, као и осталих ресурса, 
неопходно. Када је реч о имплементацији паметне специјализације на нивоу 
Европске уније, суштина је била у томе да се све европске регије специјализују 
по тржишним нишама и да се на тај начин створи одговарајућа критична маса 
(од 5-10 водећих подручја по региону) [10], уместо да се механички, слепо, без 
претходне анализе ресурсне расположивости и идентификовања иновационог и 
истраживачког потенцијала конкретног региона, пресликавају активности које 
су се показале као успешне у неким другим регионима.  

Политика паметне специјализације, иако првобитно установљена за 
потребе Европске Уније, може бити примењена у свим економијама које свој 
развој желе да базирају на знању и иновацијама. Погодна је и за слабије 
развијене регионе којима хоризонталне политике не омогућавају покривање гепа 
у знању и иновацијама [6], где супериорну позицију имају развијенији 
региони/земље. Велике су разлике између региона на нивоу Европске Уније, 
између региона различитих земаља, али и између региона унутар једне земље, 
када је у у питању иновациона снага, односно способност за иновирање, али и 
када је реч о инвестицијама владиног сектора. Чињеница је да слабије развијени 
региони имају на располагању мање опција за промовисање и покретање 
иновација у поређењу са снажнијим регионима [8]. Слабије развијени региони 
имају могућност да достигну водеће регионе, али не тако што ће покушати да 
постану конкурентни у већ развијеним технологијама опште намене, где већ, 
због изражене финансијске и инвестиционе снаге доминирају напредни региони, 
већ фокусирањем расположивих ресурса на коинвентивност примене напредних 
технологија, односно њихову употребу у неком од значајних домена регионалне 
економије [13] у којима већ постоји извесна компаративна предност.  

Ипак, како је реч о политици заснованој на територијалном приступу, 
постоји велики број фактора који утичу на њену имплементацију и постизање 
коначног циља, а то је развој заснован на иновацијама. На имплементацију и 
успех политика заснованих на територијалном приступу, велики утицај има 
географски контекст, односно контуре конкретне територије осликане 
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социјалним, политичким, културолошким, економским, демографским, 
историјским, институционалним елементима. Институционални систем, као 
темељ здравог и модерног друшта и његов утицај на успех паметне 
специјализације је предмет интересовања у овом раду. 

 
3. Квалитет институција 

 
Важност институција за иновације предочена је у оквиру теорије о 

Националним Иновационим Системима. Фриман, зачетник ове теорије, је још 
1987. године указао да активности и интеракције између различитих 
институција, јавних и приватних, иницирају и модификују постојеће и доводе до 
дифузије нових технологија [7]. У фокусу концепта НИС су интеракције између 
различитих субјеката укључених у процес развоја иновација и анализа динамике 
ових интеракција под утицајем социјалних, институционалних и политичких 
фактора [5]. Када се говори о институцијама у оквиру концепта НИС, не мисли 
се само на организације, јавне и приватне, већ и на институционалне услове као 
такве, омеђене формалним и неформалним правилима, који се разликују међу 
земљама и који су један од разлога због којих је синтагма Иновациони Систем 
добила епитет Национални. Основна премиса овог концепта је да технолошки 
прогрес у највећој мери зависи од квалитета интеракције између различитих 
учесника (не само Р&Д сектора) у процесу развоја иновација, а квалитет 
интеракција је, између осталог, детерминисан институционалним квалитетом. 

 
  3.1. Концепт и типови институција 

 
Један од најзначајнијих аутора у области институција и заступник нове 

институционалне економије, нобеловац Доугласс Нортх, дефинише институције 
као: … правила игре у једном друштву или, формалније, правила која су људи 
осмислили како би обликовали људске интеракције [15]. Фундаментална 
функција институција у једном друштву је смањивање неизвесности [15] 
дефинисањем правила игре, којима се оцртава оквир унутар ког се одиграва 
стабилна, предвидива интеракција између друштвених актера. Од тога колико 
добро или квалитетно институције испуњавају ову функцију, зависи како ће 
политички и економски живот бити организован, зависи однос између 
политичких актера, однос између економских актера, али и однос између 
политичких и економских актера, што у крајној линији опредељује динамику 
развоја једне земље у целини. 

Према типу ограничења, односно санкције која следи услед њиховог 
кршења, институције се могу класификовати на формалне и неформалне [15]. 
Формалне институције се односе на сет јасно дефинисаних, написаних, свима 
доступних и обавезујућих правила (нпр. закон, устав и сл.) за чије непоштовања 
следи примени формално предвиђене санкције (нпр. новчана казна, затворска 
казна и сл.). Супротно, неформалне институције, за које се често као синоним 
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користи термин култура, су више питање традиционално утемељених 
вредности, норми, моралних начела, обичаја, чије непридржавање не узрокује 
примену формалних санкција. Непоштоваоци неформалних институција се 
углавном подвргавају осуди од стране друштва или друштвене групе којој 
припадају, што може довести до маргинализације таквих појединаца или 
искључења из друштвене заједнице. Истраживања јасно потврђују важност 
институција, формалних и неформалних, за економски раст. Између формалих и 
неформалних институција присутан је комплементаран однос. Наиме, тешко је и 
непожељно формално предвидети правила за све критичне и проблематичне 
ситуације, због чега су неформална правила потребна као допуна формалним 
[11], односно помоћу њих би требало регулисати спорне ситуације за које нису 
опредељена специфична формална правила. Да би друштво поштовало 
формалне институције неопходно је да оне буду у складу са неформалним, јер 
једино на тај начин формалне институције стичу потребан легитимитет у широј 
друштвеној заједници. 

Главни елемент институција јесте њихова пуна примена у пракси [23]. 
Институције се примењују и као такве су ефикасне само уколико њихово 
непоштовање за последицу има активирање санкција, односно уколико кршиоци 
правила сносе прописане негативне последице. Са друге стране, институције 
које се не спроводе су неефективне и као такве не утичу на то како ће се актери 
понашати у различитим ситуацијама, па се према Скоог [23] могу сматрати 
непостојећим у смислу њиховог утицаја на понашање и интеракције у друштву. 
Нпр. постојање закона којима се регулише одређена област [23], а који се 
притом не поштују и за чије непоштовање актери не сносе примерене санкције. 
У другом случају се ипак не може изнети тврдња да су институције непостојеће. 
Наиме, институције, и формалне и неформалне, увек постоје и присутне су, у 
различитим варијацијама, у сваком друштву. Чак и када се, као у наведеном 
примеру њихово непоштовање свесно не санкционише, оне и тада негативно 
утичу, али не на оне који их се не придржавају, већ на актере који функционишу 
у складу с њима. Због тога је примереније говорити о квалитетним или 
неквалитетним институцијама, него о њиховом постојању/непостојању.  

 
3.2. Методологија за мерење квалитета институција  
 
Приликом дефинисања институционалног квалитета мора се бити 

опрезан, јер срж квалитетних институција није само у томе да ли се закони и 
политике непристрасно спроводе, већ пажња мора бити стављена и на то да ли 
се у вршиоци јавне власти придржавају норме непристрасности [17]. Нпр. 
закони могу да постоје, али кључно питање је да ли су они конципирани у 
складу са општедруштвеним интересима или у складу са интересима 
повлашћених друштвених актера (нпр. путем лобирања код политичких 
странака). Такође, бирократске процедуре могу бити дефинисане, али да ли их 
бирократе увек примењују на идентичан начин према свим субјектима? Оландер 
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[17] наводи да норма непристрасности не постоји у свом пуном капацитету нити 
у једном друштву, али институције могу бити у мањој или у већој мери у складу 
са овом нормом. Сходно томе, мања удаљеност институција од норме 
непристрасности означава виши квалитет институција, и обрнуто. 

Да би се покрили сви аспекти квалитета институција, у овом раду 
коришћен је Quality of Government Institutions index (QoG) развијен 2010. године 
од стране Quality of Government Institute из Шведске. QоГ је агрегатни индекс и 
може се дефинисати као вишедимензионални концепт који се заснива на [4]: 

§ Високој непристрасности, 
§ Квалитетном пружања јавних услуга и  
§ Ниској корупцији.  

Вредност QоГ индекса се креће на скали од -2.5 до +2.5, при чему 
вредности ближе +2.5 означавају виши ниво институционалног квалитета, и 
обрнуто. Овај индекс мери квалитет формалних институција. 

Подаци су доступни за све земље чланице ЕУ-28 и за 220 региона према 
НУТС класификацији, што је велика предност овог индекса у односу на остале 
показатеље институционалног квалитета. Подаци постоје за 2010., 2013., и 2017. 
годину. Подаци су доступни на сајту: https://qog.pol.gu.se/ и у раду [3]. 

 
4. Неки аспекти институционалног квалитета релевантни за успех 

паметне специјализације 
  

Узимајући у обзир да паметна специјализација имплицира ангажовање 
великог броја различитих стејкхолдера и да у овом процесу новац игра важну 
улогу, постоји бојазан да паметна специјализација, у неквалитетном 
институционалном окружењу, неће бити спроведена на ефикасан начин, 
односно да неће доћи до остваривања крајњег циља, а то је развој заснован на 
иновацијама. 

Низак ниво институционалног квалитета продукује разне девијантне 
појаве на одређеној територији, попут: трагања за рентом, информационе 
асиметрије, клијентелизма, заштита интереса заинтересованих страна, 
принципал-агент проблема, подмићивања и сл. Изражено присуство ових појава 
чини одређени територијални оквир прилично нестабилним, неизвесним, 
ризичним, отежавајући на тај начин ефикасну реализацију политика заснованих 
на месту. Такво институционално окружење повећава трансакционе трошкове 
везане за спровођење иновационих активности.  

Први корак у формилисању стратегије истраживања и иновација за 
паметну специјализацију тиче се идентификовања и укључивања најбољих 
регионалних актера у процес дефинисања иновационих приоритета. У овој фази 
улога владиних институција требало би да буде оријентисана на стварање 
услова за инклузиван приступ у дефинисању приоритета будуће регионалне 
иновационе политике [18]. Међутим, ако су институционални услови такви да 
дозвољавају постојање „блиске повезаности” институција са различитим 
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друштвеним групама, развој поверења, партиципативни процеси и координација 
различитих интереса ће бити отежана, а политичке одлуке ће зависити од 
утицаја и моћи различитих друштвених група. Постојање привилегованих, 
односно ако једна друштвена група доминира, највероватнији исход биће тај да 
ће заинтересовани актери ове групе настојати да, и када је у питању паметна 
специјализација, пронађу и остваре сопствене интересе и да трагају за рентом, 
док инфериорне групе, у овом контексту, губе [10]. У том смислу, квалитетне 
институције треба да значе једнака правила за све, да онемогуће постојање 
привилегија, јер би било претерано утопијски претпоставити или очекивати да 
ће доминантни актери (који су у таквој позицији због институционалних 
слабости) бити у стању да оставе по страни своје циљеве, интересе, амбиције, 
визију и да ће мислити само о томе како да се остваре најбољи интереси за 
регион. Дакле, услед непостојања квалитетних институција, може се десити да 
ће регионалне институције бити под великим притиском од стране припадника 
доминантних друштвених група, који су више заинтересовани за остваривање 
личних интереса или очување статуса qуо, него за јачање иновационог 
капацитета региона [1]. Из тог разлога, постоји бојазан да че већ на самом 
почетку превагнути интереси повлашћених група, чиме је нарушен принцип 
инклузивности. На тај начин, потенцијални неуспех паметне специјализације 
назире се још у почетној фази. 

Добра институционална уређеност, коју конституишу владавина права, 
ефикасна бирократија и контрола корупције, би требало да спречи девијантне 
појаве и понашања учесника у процесу паметне специјализације.  

Владавина права је једна од значајнијих одлика стабилних 
институционалних услова, а односи се на законе, прописе, владине политике и 
програме, основну инфраструктуру и услуге које су потпора ефикасном 
функционисању тржишно оријентисане економије [14]. На територијама са 
јаком владавином права загарантован је висок степен заштите законом 
дефинисаних права свих субјеката. У том контексту су нпр. права интелектуалне 
својине и њихова адекватна заштита важан покретач компанија да иновирају, јер 
се на тај начин осигурава принос на иновације. Са друге стране, слаба заштита 
права интелектуалне својине: неутралише ефекте државне помоћи усмерене ка 
подстицању компанија да више иновирају; омогућава пиратерство и 
фалсификовање; смањује потенцијал за трансфер технологије [16], што у крајној 
линији дестимулативно утиче на иновације и повећава трансакционе трошкове 
за компаније. Такође, неке студије показују да начин на који функционишу 
локални судови, у смислу ефикасности и непристрасности у раду, представља 
важан елемент иновација [19]. Ипак, ефикасност законске регулативе не би 
требало мешати са ригидношћу. Наиме, владавина права је важна, али она се 
мора темељити на флексибилнијем законодавству, јер прекомерна ригидност 
некада неоправдано може ограничити понашање предузетничких актера. Нпр. 
истраживање спроведено од стране ОЕЦД [16] показује да строга правила 
дефинисана законом о стечају, коче и успоравају развој иновација, јер 
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предвиђају велика оптерећења за компаније у случају да не остваре успех у 
иновационом процесу. 
 Неефикасност бирократије, у форми компликованих и ригидних 
процедура, обимне документације и дозвола и изражене пристрасности, често 
представља проблем за компаније и може их одвратити од намере за бављење 
иновацијама. Таква бирократија ствара непостојеће и повећава постојеће 
трошкове са којима се економски актери суочавају у релацијама са државним 
институцијама, што их преусмерава од иницирања или завршетка започетих ИР 
активности ка лиценцирању иностране технологије [22]. Често се истиче да су 
прописи у служби личних интереса политичара и бирократа. Shleifer & Vishny 
[21] указују да у многим случајевима дозволе постоје да би се владиним 
званичницима омогућило да прво онемогуће њихово издавање. На тај начин, они 
могу да искористе своју моћ за добијање мита од стране компанија којима су 
дозволе потребне. Добијање потребних докумената и дозвола у условима 
изражене корупције је прилично скупо, што додатно демотивише носиоце 
економских активности да се баве иновацијама. Уз то, корупција ставља у 
неравноправан положај актере који имају могућност, у смислу финансијске 
снаге, да искористе овај феномен како би остварили своје интересе и оне, 
посебно мале и средње компаније, који за то не поседују потребне способности, 
што чини извеснијим да ови други неће показати интересовање када је реч о 
паметној специјализацији, односно иновацијама. 
 
 5. Анализа QоГ индекса – пример региона Европске уније 
 
 У овом делу рада спровешћемо анализу кретања QоГ индекса на узорку од 
8 земаља ЕУ и 48 региона (ДОДАТАК I) разврстаних према НУТС 
класификацији. Коришћени су подаци за 2013. и 2017. годину. У оквиру ове 
секције желимо да установимо да ли би приликом формулисања и 
имплементације регионалне иновационе политике, требало узети у обзир 
институционалну уређеност региона. Да би се могла утврдити релевантност 
институционалног квалитета региона за успех паметне специјализације, почев од 
формулисања стратегије, па до њене имплементације, потребно је размотрити две 
ствари:  

§ Да ли постоје разлике у квалитету институција између региона 
унутар једне исте земље?  

§ Да ли се квалитет институција на нивоу региона мења протоком 
времена и у којој мери? 

 Зашто је ово релевантно?  
 Прво, ако се институционални квалитет разликује између региона једне 
исте земље, велика је вероватноћа да ће се јачање иновационог капацитета 
различитих региона одвијати различитом динамиком. У оквиру једне земље, 
регион са институционалним условима који подстицајно делују на истраживање и 
развој и иновације, оствариће већи успех када је реч о паметној специјализацији, у 
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поређењу са другим регионом кога карактеришу лоше институције. Нпр. ако је 
присуство корупције знатно израженије у региону А у поређењу са регионом Б, 
претпоставка је да ће се компаније у региону А у мањој мери одлучивати за 
покретање Р&Д пројеката, јер постоји висок ризик од неуспеха или ће велики део 
новца одлазити на подмићивање уместо на реализацију Р&Д пројеката, што у 
крајној линији успорава развој региона. 
 Друго, израженије промене институционалног квалитета, посебно у 
негативном смеру, доводе у питање остваривање циља конкретне политике. Нпр. 
политичка нестабилност, у смислу честих промена регионалних и локалних 
власти за последицу може имати и одустајање од имплементације политике 
дефинисане од стране претходних структура. Честе политичке промене 
успоравају реализацију политика, а на тај начин, у контексту паметне 
специјализације, и јачање иновационог капацитета. Ипак, могућност промене 
институција у позитивном смеру је од велике важности узимајући у обзир 
постојање двосмерног односа између институција и иновација. Квалитетне 
институције стимулишу иновације, пре свега инкременталне, али са друге стране, 
иновације, посебно радикалне, захтевају значајније промене институционалних 
услова [9]. Ово је од великог значаја за паметну специјализацију, јер је њено 
језгро управо у радикалним иновацијама [20]. 
 У прошлости је било доста теоријских претпоставки о разликама у 
институционалним условима између региона. Међутим, тек са појавом 
индикатора као што је QоГ индекс, постаје могуће утврдити да ли се 
институционални услови између региона једне земље де фацто разликују. 
 У Табели 1 приказане су вредности QоГ индекса на нивоу земаља и на 
нивоу региона за 2017. годину, као и промене QоГ индекса 2017/2013.  
 Од посматраних земаља, Аустрија има највећу, а једина и позитивну 
вредност QоГ индекса. Све остале земље се налазе у негативном опсегу (-2.5 до 0), 
при чему најниже вредности QоГ индекса бележе редом Бугарска, Румунија, 
Грчка и Хрватска.  
 QоГ се у неким земљама у 2017. у значајној мери разликује у односу на 
2013. годину. Нпр. QоГ индекс се у Чешкој повећао за 40.56% у 2017. години у 
односу на 2013. годину, док је у Мађарској остварено погоршање за 50.28%, а у 
Грчкој за чак 76.49%. Ови подаци указују да су током времена изражене 
варијације у квалитету институција могућа појава. 
 Региони у свим земљама имају негативну вредност QоГ индекса, изузев 
региона у Аустрији, чије се вредности крећу у рангу од 0 до +2.5. У Бугарској 
најниже вредности QоГ остварене су, редом, у Severozapaden, Yugoiztochen, 
Yugozapaden, Yuzhen tsentralen; у Чешкој: Severozápad, Střední Čechy, Jihozápad, 
Moravskoslezsko; у Грчкој: Στερεά Ελλάδα, Aττική, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη; у 
Хрватској: Континентална Хрватска, Јадранска Хрватска; у Мађарској: Közép-
Magyarország, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl; у Румунији: 
Sud-Est, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Bucureşti-Ilfov, Vest; у Словачкој: Západné 
Slovensko, Bratislavský kraj, Východné Slovensko, Stredné Slovensko, респективно. 
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Варијације у QоГ индексу су присутне и када се посматра ниво региона 
(НУТС 1 ор НУТС 2). Нпр. у Аустрији региони Wien и Vorarlberg су остварили 
значајан напредак у погледу институционалног кваитета у 2017. години и то за 
54.54%, односно 58.30%. У Бугарској, регион Severoiztochen је остварио пад од 
65.76%, док је у регионима Severen tsentralen (40.55%) и Yugozapaden (33.19%) 
остварено побољшање у квалитету институција. Најизраженије промене 
видљиве су у регионима Чешке. Наиме региони Jihovýchod и Střední Morava су 
остварили побољшање од преко 90%, Praha, Severovýchod и Moravskoslezsko 
изнад 55%. У Грчкој, региони Δυτική Ελλάδα (-33.11%) и Κρήτη (-38.03%) су 
остварили погоршање институционалних услова у поређењу са 2013. годином. 
Што се тиче Мађарске, једино је региона Dél-Alföld у 2017. години остварио 
незнатно побољшање у квалитету институција. У осталим регионима дошло је 
до промене институционалног квалитета у негативном смеру, у распону од -
26.35% до -40.26%, при чему је највеће погоршање остварено у региону Nyugat-
Dunántúl. У Румунији, региони Sud-Muntenia и Bucureşti-Ilfov су унапредили 
квалитет институција за 37.20%, односно 35.98%. Када је реч о регионима у 
Словачкој, Západné Slovensko је регион са највећим погоршањем у 
институционалном квалитету (-28.83%), док је у региону Východné Slovensko 
остварено најизраженије побољшање (30.58%). 
 

Табела 1: Промене QоГ индекса 2017/2013 
Земља 

 
НУТС 0 

2017 
НУТС 1 

2017 
НУТС 2 

2017 
НУТС 0 

2017/2013 
Промена 

НУТС 1 
2017/2013 
Промена 

НУТС 2 
2017/2013 
Промена 

 
 
 
 

АТ 

 
 
 
 

0.805 
 
 

 
 
 
 

X 

0.787  
 
 
 

-1.83% 

 
 
 
 

X 

-16.72% 
0.724 -27.46% 
0.86 +54.54% 
0.653 -16.07% 
0.76 -24.75% 
0.705 -20.43% 
0.894 +12.98% 
1.032 -17.24% 
1.084 +58.30% 

 
 
 

БГ 

 
 
 

-1.731 
 
 

 
 
 

X 

-2.264  
 
 

+6.94% 
 

 
 
 

X 

+0.26% 
-0.997 +40.55% 
-1.364 -65.76% 
-2.189 -15.03% 
-1.882 +33.19% 
-1.541 -19.21% 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-0.163  
 
 
 

 
 
 
 

+69.48% 
-0.647 -24.88% 
-0.291 +15.41% 
-0.992 -0.30% 
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ЦЗ -0.296 X -0.171 +40.56% X 
 

+55.93% 
0.015 +94.59% 
-0.023 +94.91% 
-0.276 +58.31% 

 
ГР 

 
-1.387 

-1.707  
 

X 

 
-76.49% 

 

-33.11%  
 

X 
-1.236 -1.86% 
-1.212 +6.55% 
-1.462 -38.03% 

ХР -1.211 X -1.156 -2.38% X +23.09% 
-1.239 +4.25% 

 
 
 

ХУ 

 
 
 

-1.15 

-1.455  
 
 

X 

 
 
 

-50.28% 
 

-33.21%  
 
 

X 

-0.969 -37.36% 
-1.016 -40.26% 
-0.98 -38.06% 
-1.089 -26.35% 
-1.266 -36.65% 
-0.748 +6.73 

 
 
 
 

РО 

 
 
 
 

-1.555 

 
 
 
 

X 

-1.849  
 
 
 

+19.18% 

 
 
 
 

X 

+3.04% 
-1.434 -4.53% 
-1.58 +18.56% 
-1.973 +9.74% 
-1.104 +37.20% 
-1.578 +35.98% 
-1.615 +16.41% 
-1.341 +28.25% 

 
СК 

 
-0.811 

 
X 

-0.954  
+1.58% 

 
X 

-3.56% 
-1.013 -28.83% 
-0.626 +14.01% 
-0.681 +30.58% 

 Извор: Промене QоГ индекса су израчунате од стране аутора на основу података доступних  
 у раду [3]. 

 
 Из Табеле 2 се види да квалитет институција на нивоу региона може 
знатно разликовати од генералних институционалних услова на нивоу земље. 
Највећа негативна разлика постоји у Чешкој (Severozápad -57.47%), а позитивна 
код региона Severen tsentralen (+42.40%) и Dél-Alföld (+34.96%). 
  

Табела 2: Најизраженије разлике између институционалног квалитета региона и 
институционалног квалитета на нивоу земље (2017) 

НУТС 1, 2 – НУТС 0  разлика у % 
Vorarlberg - AT +25.74% 

Severen tsentralen - BG +42.40% 
Severozápad - CZ -57.47% 
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Δυτική Ελλάδα - GR -18.75% 
 Jadranska Hrvatska - HR -4.54% 

Dél-Alföld - HU +34.96% 
Sud-Muntenia - RO +29% 

Západné Slovensko - SK -19.94% 
 Извор: Аутори. 
 

Резултати у Табели 3 показују да су разлике у квалитету институција 
присутне и између региона у оквиру једне земље. Највећа разлика, присутна је 
између региона у Чешкој (98.49%), потом у Бугарској (55.96%), Мађарској 
(48.59%), Румунији (44.05%), Аустрији (39.76%), Словачкој (38.20%). 
 

Табела 3: Најизраженије разлике у нивоу институционалног квалитета између 
региона унутар ЕУ (2017) 

НУТС мин/маx мин маx разлика у % 
AT Kärnten / Vorarlberg  0.653 1.084 39.76% 
BG Severozapaden / Severen tsentralen  -2.264 -0.997 55.96% 
CZ Severozápad / Jihovýchod  -0.992 0.015 98.49% 
GR Δυτική Ελλάδα /Aττική  -1.707 -1.212 29% 
HR Kontinentalna Hrvatska / Jadranska Hrvatska  -1.239 -1.156 6.7% 
HU Közép-Magyarország / Dél-Alföld -1.455 -0.748 48.59% 
RO Sud-Est / Sud-Muntenia -1.973 -1.104 44.05% 
SK Západné Slovensko / Stredné Slovensko  -1.013 -0.626 38.20% 
 Извор: Аутори.  
 
 
 6. Закључак 

 
 Теоријски, паметна специјализација представља добру идеју како да се 
већим фокусирањем средстава на иновације, оснажи иновациони капацитет 
региона и тиме убрза његов развој. Успех такве идеје у пракси ограничен је 
бројним факторима. Пошто паметна специјализација представља регионалну 
иновациону политику, њен успех првенствено зависи од регионално специфичних 
фактора. У овом раду акценат је стављен на институционални квалитет региона 
као потенцијално ограничавајучег/стимулишућег фактора за успех паметне 
специјализације. Због чињенице да паметна специјализација имплицира 
ангажовање великог броја различитих стејкхолдера и да у овом процесу новац 
игра важну улогу, од квалитета регионалних институција зависи да ли ће 
интеракција и сарадња између различитих регионалних стејкхолдера бити 
адекватно организована, праведна и ефикасно спроведена, од чега даље зависи 
релевантност прикупљених информација, а надаље и дефинисање приоритетних 
подручја економске активности, ка којима ће бити усмерена финансијска средства 
и који треба да буду носиоци регионалног развоја у будућности. 
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 За потребе анализе институционалног квалитета на нивоу региона, 
коришћен је агрегатни QоГ индекс.  
 На бази добијених резултата, могуће је констатовати следеће: 
• Постоје разлике у институционалном квалитету између региона унутар једне 

земље. Између 12 региона са најмањим и највећим вредностима QоГ индекса, 
разлике у квалитету институција се крећу у распону од 29% (GR: Δυτική 
Ελλάδα / Aττική) до 98.49% (CZ: Severozápad / Jihovýchod). На основу овог 
резултата, може се закључити да се региони, једне исте земље, разликују у 
погледу квалитета формалних институција, што подстицајно/ограничавајуће 
утиче на иновациони капацитет региона. 

•  Квалитет институција се мења кроз време. Промене могу бити прилично 
изражене. У чак 20 региона, вредност QоГ индекса је у 2017. години била 
већа/мања у распону од 30% до 95% у поређењу са 2013. годином. Ова 
информација је од значаја, јер имплицира променљивост институционалних 
услова у којима се спроводи политика паметне специјализације, што може 
утицати на њену динамику и крајњи циљ. Дакле, институције су подложне 
променама, позитивним или негативним, при чему такве промене нису 
иманентне само дужим временским интервалима, већ се оне могу дешавати и 
у средњем року. 

 Истраживање показује да између региона унутар исте земље постоје 
разлике у квалитету институција. Добијени резултати, стављени у контекст 
постојећих теоријских сазнања, указују да је регионални институционални 
квалитет фактор који се мора узети у разматрање приликом формулисања и 
имплементације политике паметне специјализације. Већ је теоријски и емпиријски 
доказано да институционални квалитет, на националном нивоу, креира атмосферу 
за иновације, а сада на основу анализе кретања QоГ индекса, може се рећи да су и 
регионални институционални услови важни за иновације, јер се показало да 
квалитет институција на нивоу региона може бити различит у поређењу са 
националним нивоом и са другим регионима у оквиру једне исте земље. Такође, 
регионални институционални услови су склони променама. Са једне стране, 
стабилност институционалних услова је важна да би се обезбедила 
конзистентност у спровођењу политика. Посматрано са аспекта односа 
институције-иновације, флексибилност институција је пожељна. Промене 
институционалних услова у позитивном смеру су једна од детерминантни успеха 
у иновацијама, посебно када је реч о радикалним иновацијама, које су „есенција“ 
паметне специјализације. 
 Што се тиче Србије подаци су доступни само за 2013. годину од три 
године у којима је реализовано истраживање. QоГ је на нивоу земље износио -
1.822, а најлошија ситуација је редом у: региону Београд (-2.223), Југоисточној и 
Источној Србији (-1.854), Шумадији и Западној Србији (-1.831), Војводини (-
1.811). Подаци упућују на прилично лошу слику када је у питању 
институционални квалитет по регионима и на нивоу земље, што може 
представљати велики проблем за ефектуирање политике паметне специјализације. 
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Разлог због којег се није наставило са мерењем QоГ у регионима Србије није 
познат  
 У наредним истраживањима било би корисно анализирати кретање 
појединачних индикатора QоГ индекса, да би се видело шта су највеће слабости 
институционалног система. Уз то, потребна је и дубља анализу, применом 
одговарајуће квантитативне методологије и укључивањем варијабли којима би се 
мерио успех паметне специјализације (нпр. патенти), да би се могли донети 
конкретнији закључци о томе како и у којој мери институционални квалитет 
утиче на успех паметне специјализације. На тај начин ће се обезбедити 
емпиријска верификација постојећих теоријских претпоставки.  
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Захвалност 
Истраживање презентовано у овом раду финансирано је од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије. 
 
 

ДОДАТАК I: Земље и региони обухваћени истраживањем 
NUTS 1 NUTS 2 

 
Greece (GR):  
Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, 
Aττική, Κρήτη.  
 
Hungary (HU):  

 
Austria (AT):  
Burgenland, Niederösterreich, Wien, Kärnten, Steiermark, 
Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg. 
 
Bulgaria (BG):  
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NUTS 1 NUTS 2 
Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, 
Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld,  
Dél-Alföld. 

Severozapaden, Severen tsentralen, 
Severoiztochen, Yugoiztochen, Yugozapaden, Yuzhen 
tsentralen. 
 
Czechia (CZ):  
Praha, Střední Čechy, Jihozápad,  
Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava,  
Moravskoslezsko. 
 
Croatia (HR):  
Jadranska Hrvatska, Kontinentalna Hrvatska. 
 
Romania (RO):  
Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, 
Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Vest. 
 
Slovak Republic (SK):  
Bratislavský kraj, Západné Slovensko,Stredné Slovensko,  
Východné Slovensko. 

 
ДОДАТАК II: Quality of Government Institutions index (2013) 

Земља 
 

NUTS 0 2013 NUTS 1 
2013 

NUTS 2 
2013 

 
 
 
 

AT 

 
 
 
 

0.82 

 
 
 
 

X 

0.945 
0.998 
0.391 
0.778 
1.01 

0.886 
0.778 
1.247 
0.452 

 
 
 

BG 

 
 
 

-1.86 

 
 
 

X 

-2.27 
-1.677 
-0.467 
-1.86 
-2.817 
-1.245 

 
 
 
 

CZ 

 
 
 
 

-0.498 

 
 
 
 

X 

-0.534 
-0.486 
-0.344 
-0.989 
-0.388 
-0.277 
-0.452 
-0.662 

 
GR 

 
-0.326 

-1.142  
X -1.213 

-1.297 
-0.906 

HR -1.003 X -1.503 
-1.294 

  -0.972  
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Земља 
 

NUTS 0 2013 NUTS 1 
2013 

NUTS 2 
2013 

 
 

HU 

 
 

-0.794 

-0.607  
 

X 
-0.607 
-0.607 
-0.802 
-0.802 
-0.802 

 
 
 

RO 

 
 
 

-1.924 

 
 
 

X 

-1.907 
-1.369 
-1.94 
-2.186 
-1.758 
-2.465 
-1.932 
-1.869 

 
SK 

 
-0.824 

 
X 

-0.92 
-0.721 
-0.728 
-0.981 

Извор: [3]. 
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Др Сања Поповић-Пантић58, др Душица Семенченко59 
 

УТИЦАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НА РАЗВОЈ НОВИХ ОБЛИКА 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА У СРБИЈИ 

 
Апстракт: Нове информационе и комуникационе технологије (ИКТ) или 

дигатлне технологије, као тзв. key enabling технологије (КЕТ) брзо се развијају 
утичући и на развој технологија у свим делатностима, а тиме утичу и на 
промене економског и социјалног окружења. У раду ће се поред појмова који се 
односе на рад и предузетништво, разграничити и појмови дигитализације, 
дигитализовања и дигиталне трансформације с обзиром на чињеницу да се 
економски процеси и економија генреално убразано трансформишу под 
утицајем дигиталних технологија. Нови облик предузетништва – дигитално 
предузетништво је још увек недовољно истражено иако према расположивим 
студијама веома брзо расте, нарочито у Србији. Овај рад има за циљ да укаже 
на промене које ИКТ врше у домену рада, а специфично дигиталног 
предузетништва, да сагледа размере и карактеристике дигиталног 
предузетништва и представи најактуелнија истраживања у Србији на тему 
дигиталног предузетништва. 

 Кључне речи: дигитализација, дигитално предузетништво, дигиталне 
платформе, дигитални радници, Србија 
 

THE IMPACT OF DIGITALIZATION TO THE DEVELOPMENT OF 
THE NEW FORM OF ENTREPRENEURSHIP IN SERBIA  

 
Apstrakt: New information and communication technologies (ICT) or digital 

technologies, as one of key enabling technologies (KETs) are rapidly evolving, 
affecting the development of technology in all industries, and conseqently affecting the 
changes in the economic and social environment. In addition to the concepts related 
to work and entrepreneurship, in this paper we will also differentiate the concepts of 
digitization, digitization and digital transformation, given the fact that economic 
processes and economies in general, are being transformed in a profound way by 
digital technologies. A new form of entrepreneurship - digital entrepreneurship is still 
under-researched, although according to widely available studies it is growing very 
fast, especially in Serbia. This paper aims to highlight the changes that ICT is making 
in the domain of work, and in particular digital entrepreneurship, to look at the scale 

                                                
58 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин, Волгина 15, 
sanjap.pantic@pupin.rs,  
59 Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин, Волгина 15, 
dusica.semencenko@pupin.rs 
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and characteristics of digital entrepreneurship and to present the most current 
research in Serbia on the topic of digital entrepreneurship. 

Key words: digitalization, digital enrepreneurship, digital platforms, digital 
workers, Serbia 

 
 
1. Увод 
 
Србија је судећи по различитим анализама и истраживањима у самом 

врху по броју дигиталних frilensera60 у свету per capita у односу на активну 
радну снагу [2]. Ранији назив за овакву врсту рада прекаријат61 (широко 
прихваћен у академској литератури) обухвата рад високо образованих 
појединаца али и рад појединаца нижег образовања представљајући их тиме као 
део нехомогене групације. Фриленсинг има само поједине карактеристике 
прекаријата, који ће бити детаљније појашњен у делу 3. овог рада, али се овде 
односи само на део те популације који ради на дигиталним платформама а 
радећи тако прераста у својеврсну предузетничку категорију. 

Заједно са Румунијом, Србија је сврстана у водеће земље у свету и у Европи 
по процентуалном учешћу онлајн радне снаге у односу на укупан број становника, и 
у односу на укупну радну снагу у земљи [13]. Користећи различите мерне технике, 
истраживачи континурано долазе до сличних резултата: Индекс онлајн рада [22]62 
Оксфордског института за интернет, показује да је Србија у децембру 2018. године 
била на десетом месту у свету, а на четвртом у Европи по обиму радне снаге у 
дигиталном раду. Истовремено, у чланку посвећеном процени величине глобалног 
тржишта онлајн фриленсинга за 2018. годину [1] наводи се да Србија заузима 

                                                
60 Енгл. freelancer - самозапослена особа која  обавља посао по уговору за одређену 
компанију, али није запослена у тој компанији. 
61 Реч прекаријат, је скована комбинацијом латинске речи precarious - угрожено, 
неизвесно, опасно, бити зависан од милости другог и речи пролетаријат. Ради се о 
ситуацији у којој су потребе слободног тржишта стављене испред потребе за 
егзистенцијалном сигурношћу радника.[18] 
62 Индекс онлајн рада (ОЛИ) је први економски индикатор обима онлајн хонорарне (гиг) 
економије, као еквивалент конвенционалној статистици тржишта рада. ОЛИ мери 
понуду и потражњу дигиталног рада у земљама и међу занимањима/групама вештина 
праћењем броја пројеката и задатака на пет највећих дигиталних платформи за рад на 
енглеском језику, које представљају промет од најмање 70% светског тржишта. Између 
осталог, ОЛИ мери број тренутно активних радника на одабраним платформама у 
последњих 28 дана. Прилагођавањем дефиниције тренутно запослених коју је 
установила Међународна организација рада, тренутно активни радници јесу они који су 
успешно завршили барем један задатак/пројекат у последњих 28 дана; и то на Guru, 
Freelancer, PeoplePerHour и Fiverr. ОЛИ такође мери и потражњу за радном снагом, 
али онда у обзир узима Upwork, Freelancer, AMTurk, Guru и  PeoplePerHour. 
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једанаесто место у свету по броју дигиталних радника и представља земљу у којој 
је дигитални рад најраспрострањенији мерено по глави становника. Србија, према 
овом извору, има 3,52 дигитална радника на 1.000 становника, у поређењу са 1,72 
радника у у Сједињеним Америчким Државама, колевци гиг економије. У Србији 
је на ову тему, прво и за сада једино, истаживање урадио Центар за истраживање 
јавних политика из Београда [2]. Ова прва студија такве врсте у Србији одговара на 
питање ко су дигитални радници из Србије који учествују у масовном раду и какав је 
њихов социо-економски положај у друштву. Ради бољег разумевања појмова који се 
користе у истраживању ове области, у наставку ће бити представљене њихове 
дефиниције а затим ћемо се осврнути на карактеристике дигиталних предузетника и 
предузетница заснованим на овом, за сада јединственом истраживању у Србији. 
       
 2. Разграничење појмова дигитализација, дигитализовање, 
дигитална трансформације и дигитално предузетништво  
 

Брз развој и продор дигиталних технологија у све сегменте друштва 
навео је многа предузећа на размишљање и активно истраживање метода 
помоћу којих би се дигиталне технологије могле продуктивно експлоатисати у 
сврху подизања квалитета свих аспеката пословања.  

Интензивна употреба брзоразвијајућих дигиталних технологија је главно 
средство за редуковање трошкова, повећање ефективности и ефикасности 
пословних процеса, повећања задовољства купаца свеукупном сарадњом са 
компанијом, јачајући тиме тржишну позицију и конкурентску снагу компаније. 
Организације које користе дигиталне технологије да би покренуле промене, 
унапредиле пословне процесе и операције, су много иновативније [19] у 
поређењу са онима које се не понашају у складу са трендовима дигиталне ере. 
Из претходног следи закључак да дигитална трансформација покреће иновације 
и промене, независно од типа индустрије, због све већег приближавања реалног 
и виртуелног света. Прегледом литературе која третира област дигиталне 
трансформације, уочено је да не постоји општеприхваћена, униформна и 
свеобухватна дефиниција појма дигитална трансформација. Поред тога, често се 
у јавним наступима може чути, а у штампи или научним пубикацијама 
прочитати, да се као синоними за дигиталну трансформацију користе термини 
дигитализовање и дигитализација [24]. Поједини аутори су поставили границу 
између појмова дигитализовања (дигитизатион), дигитализације 
(дигитализатион) и дигиталне трансформације (дигитал трансформатион).  

Дигитализовање (digitization), се односи на креирање дигиталног 
приказа објекта који има материјалну форму [26], односно конверзију аналогних 
у дигиталне информације и претходи дигитализацији [9]. Пример 
дигитализовања је скенирање фактуре и њено чување као дигиталног документа. 
Дигитализовање само по себи нема никакву вредност, али обезбеђује основу за 
оне активности које захтевају употребу дигиталних података, што на крају утиче 
и на стварање нове вредности. 
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 Дигитализација (digitalization), као примена дигиталних технологија, 
претходи дигиталној трансформацији која је бесконачан процес [10]. Kwon и 
Park [14] сматрају да дигитална трансформација укључује и дигитализацију. 
Дигитализација (digitalization) обухвата аутоматизацију пословних процеса и 
операција, као и процесуирање информација. Трансформација и унапређење 
пословања употребом дигиталних технологија и дигиталних података назива се 
дигитализација. Најбољи пример за дигитализацију је пријем и обрада 
дигталних фактура у одговарајућим софтверима. Појам дигитализовања везују 
за промене у техничком систему [4], док дигитализација обухвата промене и 
социјалног и техничког система организације [15, 4], из чега се може закључити 
да је дигитализовање саставни део дигитализације [24].   

Дигитална трансформација (digital transformation) означава конверзију 
аналогних у дигиталне информације или аутоматизацију процеса помоћу ИКТ, 
што ће иницирати промене пословног модела, организационе структуре, 
производа, процеса и осталих аспеката пословања. Osmundsen et al [22] истичу 
да је дигитална трансформација последица континуиране дигитализације и 
дигиталних иновација током времена, што ће довести до трансформације 
компаније или читаве индустрије. За Matt et al [16] дигитализација се 
манифестује у форми интеграције дигиталних технологија, чинећи на тај начин 
ствари дигиталним, док дигитална трансформација, осим тога, подразумева и 
промене у производима, процесима, организационој структури и концептима 
управљања. Савић [26] истиче да између дигитализовања, дигитализације и 
дигиталне трансформације постоје разлике у погледу фокуса, циљева, 
активности, алата и изазова. Ипак, Савић [26] посебно истиче да дигитализација 
не доводи нужно до дигиталне трансформације. Дигитална трансформација 
означава употребу постојећег знања у функцији коренитих промена у 
организацији, тако да све активности и одлуке које се доносе буду фокусиране 
на купце. Дигитална трансформација је свеобухватнија категорија од претходне 
две и тумачи се као процес који омогућава организацијама да у потпуности 
усвоје социјалне и техничке промене. Заправо, дигитална трансформација је 
комплексан и трајан процес дубинских промена у свим сегментима 
организације, који треба да допринесе јачању капацитета за готово промптну 
апсорпцију нових технологија, чиме се остварује значајно поспешивање 
техничких и социјалних елемената пословања. Овај процес захтева мониторинг 
и континуалне одговоре на промене у домену дигиталне технологије.  

По свему судећи дигитализовање, дигитализација и дигитална 
трансформација су три различита концепта по својој сложености, садржају, 
активностима и циљевима чијој реализацији теже, због чега би аутори будућих 
истраживања из ове области требало да буду опрезни приликом коришћења 
ових појмова, што до сада није био случај [24].  
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Дигитализација и иновације 
Као што смо претходно истакли, предузећа која су посвећенија увођењу 

и коришћењу ИКТ у свом пословању, верорватније да ће бити више иновативна. 
Статистика о иновацијама иде у корак са брзим развој ИКТ и дигиталне 
трансформације пословања што утиче и на методологије праћења иновативности 
предузећа. Најновије издање ОЕЦД Осло приручника за прикупљање, 
извештавање и коришћење података о иновацијама [21] с обзиром на 
специфичности дигитализације даје и нека нова упутства која се односе баш на 
међузависност дигитализације и иновација. “Императив иновација” пре свега би 
требало да буде важан доносиоцима политика на свим нивоима, па и оним које 
се односе на дигитално предузетништво као нове економске категорије, што се 
посебно истиче и уводним напоменама Осло приручника.  

Осло приручник пружа само неколико конкретних примера директног 
утицаја процеса дигитализације на мерење иновативности, због брзине 
застаревања ових технологија и брзине замене текућих технологија новим, он 
уводи неколико нових елемената који могу допринети бољем разумевању 
дигитализације, као иновативног процеса, па тако и као кључног фактора за 
покретање иновација. Ови примери укључују: 
• Препознавање улоге информација из перспективе иновација производа и 

пословних процеса; 
• Препознавање активности на развоју података, заједно са софтвером, као 

потенцијалне иновационе активности; 
• Анализу токова знања у вези са иновацијама која је релевантна за 

дигитализацију, са децентрализованим моделима сарадње подржаним 
дигитализованим знањем. 

• Дигитализација је такође релевантна за дискусију о спољним факторима 
који утичу на иновацију као што су природа тржишта предузећа и степен у 
којем предузеће користи дигиталне платформе.  

• Потрошачки и друштвени аспекти дигиталних иновација, као што је 
поверење потрошача према новим производима/услугама, такође су 
релевантни за анализе. 

Осло приручник има у виду и виртуалне платформе као медијаторе 
иновација. Виртуалне платформе пружају простор како етаблираним тако и 
новим фирмама за развој и продају комплементарних технологија, производа 
или услуга. Сходно томе, ове платформе пружају плодно тло за развој и ширење 
иновација. Прикупљање података на дигиталним платформама углавном се 
врши у истраживањима о коришћењу информационе и комуникационе 
технологије.  

 
Дигитално предузетништво 
Једно од тумачења предузетништва је да се оно у основи односи на 

експериментисање, јер на почетку предузетничког подухвата без обзира на 
уложене ресурсе није известан његов успех и/или даљи развој посла. Дакле за 
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предузетнике, иако је план развоја посла нпр. претходно детаљно урађен, готово 
да је немогуће да на почетку знају да ли ће одређена технологија или производ 
или пословни модел бити успешан, све док се најпре у тај подухват не уложе 
финансијска средства, а затим изађу на тржишту. У томе је предузетништво 
веома слично иновацији. Иновације, попут предузетништва, постају то што јесу 
тек када се отелотворе на тржишту, а у њиховом стварању значајан моменат је 
превазилажење економског ризика који се мора претпоставити при започињању 
сваког новог пословног подухвата. 

Као економска категорија, предузетник има значајну улогу у превођењу 
нове идеје или инвенције у производе и услуге, будући да су две значајне 
каректеристике оних који се упуштају у предузетничке подухавате способност 
да препознају комерцијални потенцијал проналаска на пример, и да обезбеде 
буџет, и друге ресурсе који претварају проналазак у комерцијално одрживу 
иновацију. У том смислу, термин предузетништво такође обухвата иновативне 
активности од стране новоснованих фирми, поред сличних активности нових 
предузећа. 

Шумпетер [27] изједначава предузетништво и иновативност. Шумпетер 
је дао суштинске доприносе теорији привредних циклуса и економског развоја. 
Остао је познат по придавању велике улоге предузетницима, односно први је 
прецизно описао улогу предузетника у економији. Разликовао је иновацију у 
општем смислу од предузетничке иновације. Подвлачио је да предузетник врши 
иновације не само тако што користи иновације других, већ и увођењем нових 
начина производње, нових производа и нових облика организације. Ове 
иновације, тврдио је, захтевају једнако знања и храбрости као сам процес 
иновације уопште. 

Предузетничке иновације, по њему, изазивају таласе „креативне 
деструкције“, пошто оне чине застарелима старе иновације, идеје, технологије, 
квалификације, опрему, организацију. Ова креативна деструкција, укључујући и 
нестанак постојећих фирми и стварање нових, узрокује прогрес и увећање 
животног стандарда свих. Борбу за постизање монопола од стране предузетника 
сматрао је позитивном, јер они тада раде најбоље. 

Дигитално предузетништво подразмева стварање дигиталног производа 
или услуге и може се применити у осавремењивању појединих пословних 
операција унутар предузећа или корпорација или бити реализована кроз 
стартапове. Додатно, дигитално предузетништво обухвата и пословање које 
омогућавају и дигиталне платформе за рад, што је нарочито важно у случају 
Србије која се налази међу земљама предводницама у броју дигиталних радника 
per capita [3].  

Дигитализација омогућава започињање и обављање нових активности 
што наравно подразумева примену дигиталних технологија у широком распону. 
Дигитализација има потенцијал да трансформише пословне процесе, економију 
и друштво уопште.  

Будући да сви ови процеси утичу и дубоко мењају и рад појединаца па 
тако и њихово место у друштву, од великог значаја за дефинисање политика и 
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предвиђање развоја је и стално праћење и статистика коришћења интернета и 
тиме и увид у знања и вештине у ИКТ не само појединаца као запослених већ и 
као чланова друштва уопште. Са тим у вези табела 1 даје статистички преглед 
корисника интернета, њихових знања и вештина у ЕУ, Србији и Хрватској 
(поређења ради)63.  

 
Табела 1: Статистички преглед корисника интернета, њихових знања и 
вештина, запослених у ИКТ сектору и њихових знања и вештине у %, ЕУ, 
Хрватска и Србија (2016-2019) 
 Србија ЕУ Хрватска 
 ЖенеМушкарци ЖенеМушкарци ЖенеМушкарци 
1. Коришћење интернета       
Стални корисници интернета 76.6 82,16 82 84 71 75 
Никада нису користили интернет 23,3 16,3 12 11 24 19 
Онлајн банкарство 22,2 23,9 63 64 52 57 
Професионално коришћење 
друштвених мрежа 

НД НД 13 18 7 10 

Онлајн курсеви 7,7 5,9 8,1 9,5 3,3 3,9 
Онлајн консултације или гласање 2,5 3,8 9.9 10.6 8.4 13,1 
Е-управа 11,5 14,4 64 65 74 76 
2. Вештине корисника интернета       
Основне дигиталне вештине 52,3 57,5 55 60 50 59 
Више од основних дигиталних 
вештина 

39,7 50,2 28 34 30 37 

Основне софтверске вештине 34,2 43,9 58 62 54 63 
3. Вештине специјалиста и 

запослених 
      

СТЕМ дипломирани на 1000 
студената доби 20-29 год, 2016 

11.8 16.5 13.1 24,9 13,2 20,8 

ИКТ специјалсти % укупно 
запослених, 2017 

НД НД 1,4 5,7 0.9 5,3 

Извори: EC, Women in Digital Scoreboard 2019, Еуростат, и Употреба ИКТ у Републици 
Србији, 2019, домћинства, појединци, предузећа, РЗС, 2019 и прорачун аутора 
 

На жалост, истраживање Републичког завода за статистику о коришћењу 
ИКТ у предузећима [24], иако рађено по методологији Еуростата, 2019. године 
[7] није било родно рашчлањено, а за потребе овог истраживања недостају и 

                                                
63 Основна сврха овог конкретног прегледа је била да се истражи родна заступљеност 
корисника интернета у овим земљама будући да се полази од чињенце да има мање 
жене не само као стручњака за ИКТ већ и као корисника интернета што би могло да 
има утицај на дигитално трансформацију предузећа у власништву жена. Досадашња 
наша истраживања указују на повезаност дигиталне трансформације предузећа у 
власништву и под управом жена и њихове иновативности [23]. 
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веома значајни подаци о потенцијалима запослених: професионално коришћење 
друштвених мрежа и процентуална заступљеност ИКТ стручњака на 1000 
запослених. 
 Број женских предузећа која користе дигиталну технологију у фази 
покретања, одвијања или раста бизниса је за 20% мањи од броја фирми у 
власништву мушкараца [5], при чему се као главни разлог за постојање таквог 
гепа наводи недостатак знања и вештина релевантних за овладавање и употребу 
дигиталних технологија.  

У нашим претходним истраживањима бавили смо се и стањем и 
могућностима доприноса стручњака из СТЕМ области у паметној 
специјализацији у оквиру истраживачкоразвојног система Србије. Општи 
закључак тог истраживања је да је са аспекта примене стратегије паметне 
специјализације и до сада претпостављених приоритетних области развоја и 
кључних технологија који би тај развој подржавале, број истраживача и 
потенцијалних будућих истраживача задовољавајући. Питање је да ли ће сви 
остати у Србији и како ће се интегрисати у научноистраживачки систем тј. да ли 
ће пословни сектор исказати већу потребу за запошљавањем стручњака у 
областима које буду биле изабране као стратешке области развоја Републике 
Србије у скоријој будућности [27]. Према подацима РЗС приказаним у табели 1 
о дипломираним студентима у СТЕМ областима Србија процентуално заостаје 
за ЕУ и Хрватском.  

 
Слика 1: Жене и мушкарци радници на дигиталним платформама  

према области образовања 
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Извор: Анђелковић, Б. ат ал, 2019. (б) 
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Међутим, како је предмет овог рада предузетништво на дигиталним 
платформама морамо узети у обзир да на дигиталним платформама раде и они 
који нису образовани у тим областима али поседују више од основних 
дигиталних вештина, а према подацима изстраживања РЗС у Србији је значајан 
проценат таквих корисника интернета. То потврђује и истраживање о радницима 
на дигиталним платформама. Већина жена је стекла образовање из друштвених 
наука, док су мушкарци који су дигитално ангажовани стекли образовање из 
информационих технологија у већој мери (слика 1). Такође, више жена је 
завршило језике и книжевност. Без обзира на њихов пол, тек сваки четврти 
испитаник/ца сматра да је њихов стечени ниво образовања важан за посао који 
обављају на платформи. 
   
 3. Рад на дигиталним платформама и социо-економски профил 
дигиталног предузетника у Србији 
 

Рад је активност којом људи доприносе својој егзистенцији, егзистенцији своје 
породице, заједници и/или друштву у целини. Поред чињенице да већина нас мора 
да зарађује за живот, разни мотиви и циљеви одређују зашто и како радимо. За оне 
који уживају у свом послу, мотивација може бити лично испуњење, вршење 
одговорности, уважавање других, развијање вештина и креативности, допринос 
напретку предузећа и његове пословане мисије, промовисање добробити других и 
друштва, учење, интеракција са другим људима и спознаја да раде нешто вредно. 

Рад има много облика, може бити плаћен или неплаћен, пристојан или не (ово 
последње јесте случај када су услови рада у сукобу са људским достојанством), и 
видљив или невидљив. Велики део посла који је данас од кључног значаја за 
функционисање наших друштава (као што је брига о деци или старима) је неплаћен 
и често невидљив у смислу да се одвија у домовима људи па га институције у већини 
земаља не препознају. 

Оно што је у раду плаћено и неплаћено, пристојно или не, не обликује само 
природа самог посла или вредност коју тај рад има у друштву, већ и политичка и 
економска структура друштава. Ове структуре играју кључну улогу у обликовању 
будућности раде не само тако што утичу на то колико људи зарађују и на то како су 
њихова права и интереси заштићени, већ и утицајем на вероватноћу да ће се људи 
остварити као личности кроз свој рад и наћи у њему такву врсту значаја. 

 

Прекаријални рад  

Прекаријат64 је општи назив за, по устаљеним мерилима, раднике са 
несигурним положајем на тржишту рада: који раде на одређено време, по уговору, 

                                                
64 Сама реч прекаријат, је скована комбинацијом латинске речи precarious - угрожено, 
неизвесно, опасно, бити зависан од милости другог и речи пролетаријат. Ради се о 
ситуацији у којој су потребе слободног тржишта стављене испред потребе за 
егзистенцијалном сигурношћу радника. У Србији нема систематских података о 
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на привременим и повременим пословима, са скраћеним радним временом, који свој 
посао обављају од куће, на пројекту, ту се убраја рад на лизинг, агенцијски рад, 
хонорарни рад, студентски рад, самозапосленост, рад миграната, избеглица, 
тражилаца азила и низ других сличних послова. То су радници са атипичним 
запослењем, који немају права која следе из регуларног радног односа попут 
здравствене заштите, пензијског осигурања, права на боловање, годишњи одмор, 
радници које не заступа синдикат, који су неорганизовани итд. Прекаријат је 
социјално хетерогена групација коју чини широк спектар радника од сезонских 
радника у пољопривреди до академског прекаријата који чине изузетно образовани 
људи ангажовани на пројектним пословима [17].  

Према Миладиновићу, пекаризација је у Србији присутна више деценија, на 
пример у другој половини XX века честа је била пракса да млади стручњаци, као 
што су лекари, новинари и слични, волонтирају, или раде хонорарно, и по неколико 
година, у нади да ће добити стално запослење. Последње две деценије све је већи 
број радника у сектору ИКТ у целини, не само на дигиталним платформама, али је 
велики број и других високообразованих који чији рад има одлике прекаријата па 
чак и међу универзитетским наставницима и сарадницима и младим истраживачима 
без сталног ангажмана који раде на одређено време (академски прекаријат). 

Како је предмет нашег рада уско везан за раднике на дигиталним платформама 
и проблеме и могућности на које они радећи тако наилазе у наставку ћемо 
демографским карактериситкама ових радника у Србији.  

Дигитални рад је један од првих и најмасовнијих феномена који повезује 
поља дигитализације и рада и запошљавања. Дигитални ,,масовни” рад 
представља плаћени рад на даљину у којем се послодавац нужно не налази, нити 
је регистрован, у истој земљи као и радник [3]. Према анализи тржишта рада у 
онлајн сфери, понуда дигиталне радне снаге је присутнија у земљама у развоју 
са развијеном ИТ индустријом [18]. 
 Дигитални рад се огледа у обављању низа специфичних задатака 
(шљаке, енг. гигс) без назнака дугорочног запослења [11]. Ови задаци обухватају 
микрозадатке који захтевају само неколико минута времена за извршење (на 
пример, категоризација/означавање производа), и не траже формални степен 
образовања; макрозадатке који захтевају значајно време и вештине за њихово 
извршење (на пример, развој веб страница) као и сложене задатке, који наликују 
релативно високо-стручном раду [9] . 
 Дигитални радници најчешће пружају услуге у областима развоја 
софтвера и технологија (ИТ сектор), писања и превођења, креативне и 
мултимедијалне индустрије, продаје и маркетинга, биротехничких услуга и уноса 

                                                                                                                            
прекаријату. Званична статистика их не евидентира као прекарне раднике већ као 
(тренутно) запослене или незапослене, без обзира да ли се ради о трајној, привременој 
или периодичној запослености, односно незапослености процене синдиката који 
сматрају да у Србији (2014) има између 600 и 700 хиљада прекарних радника, а само 
оних који раде на црно има око 400 до 500 хиљада [17] 
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података, и професионалних услуга попут адвокатских, финансијских, 
консултантских, итд.  

 Будући да у дигиталном свету нема физичких граница, дигитални рад 
омогућава клијентима да допру до радне снаге широм света у било ком тренутку. 
Ово је пре свега омогућено платформама за рад које су као бизнис модели 
настале на таласу дигиталних иновација. Иако се често дефинишу као 
посредници, платформе заправо обављају неке од функција послодавца. Тако оне 
прописују процедуре за обављање посла, делују као економски активни субјекти 
који стичу профит, одлучују ко и под којим условима може бити ангажован, 
односно престати да ради, и напослетку, обављају књиговодствене функције. 
Упркос томе, платформе не нуде могућности за заснивање радног односа. Успон 
дигиталног рада допринео је даљем развоју нових форми запошљавања  

 За сагледавање опсега дигталног предузетништва у Србији релевантни 
су подаци о броју индивидуалних корисника Интернета у односу на број 
предузећа будући да се дигиталним предузетништвом махом баве лица која нису 
правно регулисала свој правни статус са тендецијом да то и не учине.  
 У Србији преко 3.590.000 лица користи интернет сваког или скоро 
сваког дана [24] а зараду од продаје робе или услуга путем интернета (путем 
аукција) остварује 22,2% популације узраста од 16-74 године. Ови резултати не 
издвајају рад на дигиталним платформама а за сада једино расположиво 
истраживање на ову тему је урадио Центар за истраживање јавних политика и то 
у фебруару 2019, чији се резлтати и представљају у овом раду65.  
 Кад је реч о демографским карактеристикама, типичан дигитални радник 
је млад, високообразован мушкарац. Веома су приметне родне разлике по више 
критеријума. Пре свега, много је више мушкараца међу дигиталним радницима 
него жена (61% вс 25%, остало су тимови или непознати корисници). Иако су 
дигитални радници генерално високо образовани (85%), удео високо образованих 
жена је нешто већи. Према налазима поменутог истраживања Центра за 
истраживање јавних политика, које уважава и родни аспект, већина жена је стекла 
образовање из друштвених наука, док су мушкарци дигитално ангажовани 
стекли образовање из информационих технологија у већој мери (слика 1). 
Такође, више жена је завршило језике и књижевност. Без обзира на њихов пол, 
тек сваки четврти испитаник/ца сматра да је њихов стечени ниво образовања 
важан за посао који обављају на платформи. Слично родним разликама у 
областима образовања, анализа података показује да је већина жена на 
дигиталним платформама активна у областима писања и превођења, док се 
мушкарци више баве радом у области информационих технологија. Такође, 
знатно је већи удео жена међу онима који на платформама обављају 
микрозадатке. 

                                                
65 Студија је резултат пројекта ДЕА – Буђење дигиталног предузетништва – од нових 
облика рањивости на тржишту до економски оснажених жена, који је координирало 
Удружење пословних жена Србије, 2018-2019. године 
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 Најчешћи послови којима се баве дигитални радници у Србији су у 
области креативне индустрије и дизајна, затим писање и превођење, ИТ, 
администрација и микропослови, професионалне услуге, продаја и маркетинг 
(слика 2). 61% њих нема регулисан правни статус а ако се и одлуче на то онда 
бирају опцију паушалног предузетника (слика 3). 
 Фирме које на дигиталним платформама региструју предузетници су или 
технолошки засноване па се доминантно баве програмирањем, е-трговином или 
веб дизајном или су дигитално једноставне попут оних које се баве маркетингом 
или комуникацијама. 
 Истраживање Центра за јавне политике [3] показало је даље да кад је реч 
о правном статусу испитаника у погледу рода, половина мушкараца има правно 
регулисан статус а да је то учинила свега једна трећина жена. Укрштањем 
података о правном статус (слика 3) и образовању (слика 1) испитаника, дошло 
се до налаза да је удео предузетника (паушалаца) највећи у групи испитаника 
који су образовани у области информационих технологија (65%). С друге 
стране, примећено је да се мали број радника/ца са стеченим образовањем из 
језика и уметности одлучује да покрене свој бизнис, што је с друге стране 
последица (непрофитне) природе ове врсте образовања. Кад је реч о регионалној 
дистрибуцији дигиталних предузетника, очекивано, највише их је из великих 
привредних центара попут Београда, Новог Сада и Ниша. 
 
Слика 2: Послови којима се радници на дигиталним платформама најчешће баве 
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Извор: Анђелковић, Б. ат ал. 2019. (б) 
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 Дигитални радници су највише мотивисани флексибилношћу оваквог 
начина рада а тек онда зарадом. Финансијски аспект је значајнији код 
мушкараца док код жена већи значај има могућност усавршавања и стицања 
нових знања. Мушкарци ипак истичу да им онлајн окружење пружа могућност 
стицања вештина и знања којих нема у офлајн окружењу па је и за њих то 
додатна мотивација да се ангажују на дигиталним платформама. 
  
 

Слика 3: Правни статус радника дигиталним платформама 
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 Извор: Анђелковић, Б. ат ал. 2019. (б) 
 
 
 Покретање сопственог бизниса је такође један од разлога за бављање 
дигиталним радом али само код мушке популације која је већ регистровала 
бизнис и ниско је рангиран на листи разлога/мотива. Интересантно је да 
немогућност проналажења посла у офлајн сфери не утиче значајно на ангажман 
на дигиталним платформама. Рад на платформи ретко бирају они који желе да се 
старају о деци, или да издржавају породицу ангажманом на дигиталним 
платформама. На крају, без обзира на пол, три од четири испитаника/це виде 
будућност на платформи без обзира да ли су предузетници паушалци, или 
фриленсери који немају регулисан правни статус. Сви испитаници препручују 
рад на дигиталним платформама. Најчешће платформе на којима испитаници 
раде у Србији су: Енгоо, Фрееланцер, Гуру, Труеланце и Партимерз. 
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Слика 4: Разлози за регулисање статуса на дигиталној платформи 
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 Извор: Анђелковић, Б. ат ал. 2019. (б) 
 
 4. Закључна разматрања 
 
 Последњих деценија развојем нових технологија непрестано се одвија 
трансформација улоге и природе рада. Ове трансформације собом носе неке од 
најзначајнијих како могућности тако и изазови са којима се друштва широм 
света па и код нас, суочавају. Истраживање ових могућности и изазова је 
отежано и тиме што међу стручњацима не постоји ни заједничко мишљење о 
циљевимама политика, ни о томе како их постићи. У научним радовима и у 
документима о политици постоје велике разлике чак и у начину на који је 
проблем описан [6]. 
 Политика и институције које су омогућиле раст прекарног рада, а тиме и 
рада на дигиталним платформама, доприносе више расту капитала него 
профитабилности рада, тиме су многи задаци који играју пресудну улогу у 
функционисању друштва остали невидљиви и непризнати. И ИКТ технологије 
су играле важну улогу у овим процесима – али те технологије нису само роботи, 
вештачка интелигенција или друге уобичајено осумњичене за негативан утицај 
на развој друштва, а које доминирају тренутним дискурсом. То су и 
финансијске, регулаторне и физичке технологије које омогућавају великим 
компанијама да обављају производњу у својим огранцима широм света или на 
дигиталним платформама како би имали користи од нижих плата, ниже пореске 
стопе или других облика „корпоративног благостања“. Овим су обухваћене и 
дигиталне технологије које омогућавају запошљавање и праћење радника, не 
само у оквиру економије дигиталних платформи.  
 У исто време технологије су укључене у процесе који доводе не само до 
губитка радних места и повећавања социјалних разлика, већ оне могу бити и део 
позитивних промена.  
 Дигиталне технологије мењају начин пословања али такође утичу и на 
промене облика запошљавања и самозапошљавања људи. Рад на дигиталним 
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платформама омогућава флексибилност, додатну или основну зараду и 
могућност сталног и актуелног усавршавања у областима и на начин који нису 
доступни у офлајн окружењу.  
 Дигитални радници, којих у Србији пропорционално броју становника 
има много, углавном немају регулисан правни статус. Мали број њих има 
регистроване фирме и спада међу дигиталне предузетнике иако је број бизниса 
заснован на дигиталним технологијама у порасту. Пораст броја дигиталних 
радника у Србији одражава ситуацију на тржишту рада у смислу малог броја 
опција радног ангажмана што је последица и неадекватне законске регулативе 
којим би се предвидели флексибилни модели (само)запошљавања. У сваком 
случају, чињеница да мотивација ових радника није доминантно финансијска 
већ је пре свега реч о већим могућностима за усавршавање и већој 
флексибилности, говори о томе да су ово предузетници који нису мотивисани 
нуждом већ новим шансима које им дигитални рад омогућава. Ипак, фиансијска 
мотивација је такође високо рангирана, посебно код мушке популације која се 
претежно бави пословима у области информационих технологија. Будући да се 
они у већој мери и опредељују за регистровање фирми, може се очекивати да ће 
се број дигиталних радника али и дигиталних предузетника убрзано повећавати, 
уколико их у томе не буде спречавала законска регулатива. 
 Водећи рачуна о свим променама које у друштву, а пре свега у области 
рада носи са собом дигитална трансформација, Европска комисија је својој 
Групи за етику у науци и новим технологијама - ЕГЕ поверила израду Мишљења 
о будућности рада и будућности друштва [6], у којој ЕГЕ анализира доказе о 
обликовању будућих трендова рада; представља кључне карактеристике оквира 
политике и регулаторног оквира како би се утврдила полазишта за даље 
креирање политика и примењивао етички оквир за вођење будућих акција. 
Претпоставка истраживача је да ће због свих ових промена, морати да се створе 
нове структуре и институције за пружање социјалне сигурности, засноване на 
различитим врстама аранжмани и права66.  
 Током историје технологије су помогле и олакшавале рад - и многе друге 
аспекте нашег живота – чиниле га сигурнијим, здравијим или ангажованијим. 
Дигиталне технологије могу и треба да буду део решења за изазове са којима 
смо тренутно суочени. 
 
Захвалност: Истраживање описано у овом раду финансирано је од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије. 
 

                                                
66 Један од скорашњих примера била је појава платформских задруга које су у 
колективном власништву и под контролом оних који на њима раде. Задруге пружају 
прилику за самозапослене, предузетнике и раднике у неформалној економији да 
формализују свој радни статус, и да  стварајуćи економију обима могу да преговарају 
са продуженим рукама моћи  што им као појединцима иначе није било доступно. 
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