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П Р Е Д Г О В О Р 
 

 
Ову књигу чини највећи део текста истоимене докторске дисертације коју 
сам одбранила почетком 2008. године у Новом Саду на Факултету за 
менаџмент. 
 
Сама дисертација, па и књига, резултат су десетогодишњег бављења 
многобројним темама везаним за изградњу националног иновационог 
система. Као и сваки друштвени систем, и иновациони је људска 
творевена, па иако су људи његова «неизбежна суштинска компонента»1, 
овај текст то можда експлицитно не показује. Међутим, нит истраживања 
нас на крају води ка томе да је суштина и овог система његов допринос 
квалитету људског живота.  
 
Заинтересованост за бављење темама инвентивности и иновативности на 
нашем простору, поред професионалне, била је и личне природе. Одувек 
је у мом окружењу било инвентивних, технички надарених, технички 
образованих људи, људи високе техничке интелигенције који ипак, нису 
били у могућности да своје инвенције остваре као тржишно исплативе  -
иновације. Њихов рад био је познат само уском кругу корисника и 
пријатеља. Кључ за разумевање проблема није био само у рукама 
појединаца – многи знакови су упућивали на изучавање националног 
иновационог система, а затим и његових интеракција са другим 
националним друштвеним и економским системима. 
 
У истраживањима смо се често ослањали на статистичке методе и 
податке које путем њих обезбеђујемо, не би ли наша истраживања била 
мање неизвесна и више убедљива за крајње кориснике њихових 
резултата. Зато ова књига обилује табелама и графиконима. С друге 
стране, истраживачка знатижеља, а и моје основно истраживачко 
опредељње, водило ме је и ка истраживању историјског развоја 
појединих фактора, кадгод је то било могуће. 
 

                                                
1 Властимир Матејић: Прилози истраживању научног и технолошког развоја и 
управљања организацијама, Београд, 2003, Предговор 
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Коме је намењена ова књига? Током рада на дисертацији, идеја водиља 
је, а и прва намена свакако, упознавање шире научне заједнице са 
резултатима рада аутора и на основу позитивне оцене рада пријем 
аутора у ту заједницу. Резултати у овој области веома ретко могу бити 
револуционарни, па и значајани, па су и у овом случају веома скромни и 
више се односе на покушај другачијег - свеобухватнијег сагледавања 
националног иновационог система, и систематизовања до сада 
акумулираног знања. Из овог произлази и друга намена дисертација, сада 
већ књиге за шири круг читалаца, а то је ширење знања о значају 
иновација за свеопшти развој нашег друштва, и значају промишљеног, 
организованог и систематизованог искоришћења знања и вештина за 
добробит како појединачну, тако и националну. 
 

Захваљујем се проф.др Ђури Кутлачи, ментору и колеги, који ме је 
подржвао од самих почетака мог бављења истраживачким радом, 
 
Проф.др Властимиру Матејићу, оснивачу Центра за истраживање развоја 
науке и технологије, чији нас рад (и увек неисцрпне идеје) и даље 
инспиришу, 
 
Проф.др Душану Ристићу, на чијим катедрама сам (у то време) једино 
могла да  се бавим темама  обрађеним у магистарском  раду  и докторској  
дисертацији, 
 
Колегиницама и колегама из Удружења технологиjа и друштво, који су 
током шеснаест година одржавања научног скупа „Технологија, култура и 
развој“, подстицали и ширили моја истраживачка интересовања. 
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Увод 
 

                                               

I  УВОД 
 
 
1.  Предмет, полазишта и циљеви истраживања  

 
Национални иновациони систем (НИС) у Србији није функционалан, а 

требало би да буде покретач транзиције и развоја. НИС је обликован прошлим и 
тренутним друштвеним, културним, па и политичким факторима и актуелним 
економским окружењем Србије. У нашем раду смо приступили истраживању 
препознатљивих чинилаца и путева који обликују национални иновациони 
систем, и који следствено томе носе део терета и одговорности за одржив 
друштвено-економски развој Србије. Ово је такође, и покушај потпунијег 
разумевања сила које дугорочно обликују (утичу на) будућност и које морају да 
се уважавају приликом формулисања политике, планирања и доношења одлука. 

Циљ истраживања је био и, да се допринесе бољем разумевању 
културних вредности, које су можда, најзначајније варијабле у објашњењу наше 
блиске прошлости и позиције и путева тренутног друштвено-економског развоја. 

 
Истраживања која смо обавили могу се свести на два главна тока:  
 

• Први је истраживање иновационих активности предузећа, истраживање 
потенцијала научно-истраживачког система, макроекономских и развојних 
фактора који детерминишу понашање иновационог система и његове 
резултате, путем анализе индикатора технолошког развоја и појединих 
макроекономских индикатора. 

 
• Други је социолошко и културолошко истраживање општих културних 

вредности, иновационе културе предузећа у Србији, (са освртом на 
историјску евиденцију везну за друштвено-економски и технолошки развој 
током деветнаестог и двадесетог века).  

 
2. Значај и актуелност истраживања  

 

Анализе производње и коришћења нових технологија и технолошке 
политике традиционално су се фокусирале на инпуте - улазе (као што су 
трошкови истраживања и развоја и број истраживачког особља) и резултате (као 
што су патенти), чије је мерење стандардизовано широм земаља чланица 
ОЕЦД2. Међутим, временом су постала евидентна ограничења овог приступа. 
Док су ови индикатори били важан извор информација о садржају и правцима 
технолошког развоја, њихова способност да мере општу иновативност једне 
економије била је мала. Конвенционални индикатори нису давали довољно 
убедљиво објашњење о трендовима у иновацијама, економском расту и 

 
2 OECD – Organization for economic co-operation and development. 
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Увод 
 

продуктивности. Они представљају неку врсту статичног снимка коришћења 
технологије који занемарује интеракције различитих учесника у иновационом 
процесу. Новије теорије подвлаче значај интеракције и повезивања између људи 
и институција укључених у процесе технолошког развоја и претварања инпута у 
резултате. 

Мерење и оцењивање националних иновационих система заснива се на 
четири типа знања о токовима информација; 1) интеракције између предузећа, 
првенствено заједничке истраживачке активности и остала технолошка сарадња; 
2) интеракција између предузећа, универзитета и државних истраживачких 
института, која обухватају заједничка истраживања, копатентирање, заједничко 
издаваштво и неформално повезивање; 3) дифузија знања и технологије у 
предузећа, укључујући ниво индустријске прихватљивости нових технологија и 
дифузије кроз машине и опрему; и 4) мобилност запослених, са фокусом на 
кретање техничког кадра унутар и између државног и приватног сектора.  

Иновације и технолошки развој су резултат комплексних односа између 
учесника у систему, који обухватају предузећа, универзитете и државне 
истраживачке институте, финансијске институције и владине организације и 
агенције итд.. За доносиоце политика разумевање националног иновационог 
система може помоћи у идентификовању најзначајнијих елемената за 
побољшање иновативности и целокупне конкурентности; може помоћи у 
откривању пропуста унутар система (како међу институцијама тако и у односу на 
владину политику) који могу осујетити технолошки развој и иновације. У овом 
концепту велика пажња се поклања побољшању умрежавања међу учесницима 
и институцијама у систему, а чији је циљ да ојачају иновативне способности 
предузећа, нарочито њихову способност да идентификују и апсорбују 
технологије. 

Социо-културолошки аспекти проблема обликовања и управљања 
иновационим системима све више се изучавају како у земљама ЕУ тако и у 
такозваним транзиционим земљама. 

Иновациони системи у многоме зависе и од културне основе у којој 
настају - система вредности, правила, обичаја, веровања и подстицаја који 
управљају начинима рада и производње, и начинима на које функционишу 
институције у одређеном друштву (држави). Култура је та која детерминише 
подстицање креативности, преузимање ризика у стварању новог, 
предузетништво, размену знања и идеја у датом друштву. 

Зато смо иновациону активност унутар система посматрали и као 
социолошки процес, тј. као комплекс интеракција интерних и екстерних фактора 
утицаја са циљем обављања технолошких иновација на различитим нивоима. 
Фактори утицаја са овог аспекта могу бити објективни и субјективни, а исто тако 
и макро и микроекономски екстерни и интерни фактори иновационог процеса. 
Иновациона култура је основа за остварање и развој иновационог менталитета и 
последично регулатор иновационог понашања, а с друге стране она рефлектује 
рапидно променљиве услове спољних друштвено-економских, 
институционалних и организационих фактора који утичу на формирање и развој 
иновационих система на свим нивоима. 

Иновациони менталитет и иновационо понашње су субјективни фактори 
и две основне категорије специјалне социолошке теорије - социологије 
иновација, ова област је само делимично била предмет нашег рада. 
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Увод 
 

2.1 Стање истраживања у свету и код нас 
 

Постоје многи различити приступи анализи националних иновационих 
система. Иновациона истраживања на нивоу предузећа имају за предмет 
испитивање извора знања најближих иновацији, и омогућују рангирање 
различитих веза између индустријског сектора и државе. Кластер анализа је 
усмерена на интеракцију између одређених типова предузећа и сектора, који се 
могу груписати према њиховим технолошким и мрежним карактеристикама. 
Облици токова знања могу се знатно разликовати од кластера до кластера као и 
унутар земаља, специјализујући се око различитих индустријских кластера (нпр. 
шумарство, хемија). Економетријска анализа је најчешће коришћен облик 
истраживања на основу расположивих индикатора стања националног 
иновационог система. Иновациони системи се могу такође анализирати на 
различитим нивоима: субрегионални, национални, панрегионални и 
међународни. Национални ниво је и даље најрелевантнији због улоге државе у 
специфичним интеракцијама и стварању климе за иновације, као и у 
међународним технолошким токовима и сарадњи.  

Будућа истраживања ће се усмерити на побољшање коришћења 
индикатора како би се направиле мапе интеракција у националним иновационим 
системима, као и за повезивање иновативне делатности предузећа и државе. 
Ови индикатори су у раном степену развоја и нису достигли јачину 
конвенционалних мера какве су нпр. трошкови за истраживање и развој (ИР). 
Основни циљ је побољшање упоредивости студија широм света, охрабривањем 
оних који су ангажовани у анализирању иновационих система. 

 
2.2.  Релевантност истраживања 
 
И поред досадашњих, десетогодишњих истраживања националних 

иновационих система генерално, и националог иновационог система Србије, 
сагледавало се углавном фактографско стање. Узроци проблема тражени су  
кроз анализу технолошких индикатора и/или неких економских показатеља. 
Једна од првих организација на простору бише Југославије, а и у Србији данас, 
која се сврсисходно (углавном за потребе министарства за науку и технологију и 
предузећа из различитих привредних сектора) бави анализом иновационих 
система, је Центар за истраживање развоја науке и технологије Института 
«Михајло Пупин» из Београда. Центар је обавио неколико истраживања у оквиру 
пројеката везаних за изградњу националног иновационог система Србије. 

Постоје и  шире дефинисани пројекти (пројекат „Иновациона кулутра као 
фактор у формирању и развоју иновационих система“, Факултет за менаџмент, 
Нови Сад) као и дугорочније програмске платформе (научни скуп „Технологија, 
култура, развој“). Међутим, ови пројекти и програми не успевају да истраже све 
елементе који формирају национални иновациони систем Србије.  

Имајуће све претходо описано у виду, у нашем истраживању смо пошли 
од хипотеза: 1) да је национални иновациони систем обликован спољним и 
унутрашњим факторима - прошлим и тренутним друштвеним, културним, и 
актуелним економским окружењем; 2) да настаје у интеракцији технологије, 
културе, економских и политичких фактора и институција; 3) да се анализом 
прошлих и тренутних интеракција могу предвидети путеви развоја националног 

 3



Увод 
 

иновационог система; да је у условима недовољно развијеног утицаја тржишних 
механимазама и неповољним макроекономским условима - неопходно 
институционалним мерама подстицати развој иновационих система. 

Бавили смо се историјским коренима иновационог кулутрног контекста 
Србије, истраживали смо стање иновационих активности у предузећима у 
Србији, као и могућности управљања иновацијма. Анализрали смо могућности 
научно-истраживачког система и стање националне иновационе 
инфраструктуре. На основу анализе свих ових фактора описали смо њихове 
међусобне утицаје, њихово тренутно стање и њихов могући утицај на даље 
обликовање националног иновационог система Србије. 
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II  ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ 
 
 

1.  Иновациони процеси у модерној економији  
 

Осамдесетих година двадесетог века, опште је прихваћена чињеница да 
иновације играју кључну улогу у развоју, конкурентности, па и реструктурирању 
привреде. У циљу разматрања суштине проблема националних иновационих 
система поћићемо од теоријских основа везаних за радове савремених 
теоретичара, економиста, осамдесетих и деведесетих година прошлог века. 

 
1.1. Технологија као институција 
  
Са аспекта истраживања улоге иновација у економији важно је 

споменути групу економиста коју чине они који су своје ставове заснивали на 
старом и новом институционализму па су постали све заинтересованији за 
студије односа економског раста и технолошких иновација (укључујући и концепт 
"нове економије"). Ова оријентација је нарочито добро заступљена у литератури 
1980их и 1990их. Тако, технолошка промена постаје један од кључних фактора 
развоја и интегратор (Арчибуги, Мичи, 1995) [1] у анализама економског раста. 
Обично се имају у виду радови институционалиста као што су Доси, Фриман, 
Фон Хипел, Лундвал, Нелсон, Павит, Ротвел, Розенберг, Силверберг, Сете, 
Фершпанг и других. Уопштено говорећи, они су незадовољни односом 
традиционалних економиста према технолошкој промени која се третира као 
елемент економске теорије. Ови аутори верују да су све анализе промена у 
економији, чак и краткоричних, бескорисне ако анализом није узета у обзир 
и основна улога и специјални карактер технолошке промене. 

Приступ институционалиста захтева да се више пажње посвети 
разумевању извора и детерминанти технолошке промене / иновације а не само 
традиционално опажање технолошког утицаја на одређени елемент 
(макро)економије, укључујући раст бруто друштвеног производа (БДП), 
незапосленост, продуктивност итд. Разлике у анализи се манифестују у 
разумевању технологије као покретачке снаге прогреса и међународне 
конкурентности. 

Због тога је технологија специфична институција - схваћена као процес 
настао од људских способности, вештина и интелектуалне радозналости, који 
нам омогућава да решавамо настајуће проблеме на све бржи начин. 
Технолошка промена као процес има кумулативни карактер. Међу свим 
институцијама само технологија има унутрашњи динамизам који резултира 
константном променом (иновација) у очекивању најбољег резултата - у 
одређеним условима. Средствима институције технологије могуће је 
објаснити ефикасност резултата у високо развијеним земљама насталих путем 
различитих активности које спроводе многи обучени и талентовани инжењери, 
научници, техничари, наставници, менаџери, запослени, домаћинства и коначно 
јавни сервиси. Процес акумулираног знања, у којем се користе способности и 

 5



Теоријске основе 
 

енергија људи (који представљају све нивое друштвене структуре), резултира 
специфичним механизмом којим се установљава ефикасан метод коришћења 
производње, разумног решавања проблема и стварања обичаја и навика 
иновативног размишљања. Стварање оваквог механизма је предуслов за све 
додатне акције у привреди а као такав он не допушта промашаје. Према 
институционалном приступу, технологија је као институција дводимензионална: 
1. Најпре, технологија је особина цивилизације; она детериминише 

стандарде функционисања и сакупља искуство рационалног господарења 
материјалним светом.  

2. Затим, технологија је симултано «разумела» инструменталност као 
чинилац овладавања и обликовања света јер она одређује, мери, 
конструише и гради.  

Технологија се, и даље, често дефинише као институција што значи 
врста извора знања и практичних вештина, која детерминишу успех 
привреде као и предузећа. Технологија je и детерминанта рангирања 
националног богатства (ОЕЦД 2002) [2]. 
 
 1.2.  Технолошке иновације 
 

Када се говори о иновацији и/или технологији, претпоставља се да је 
усвајање појма "технолошка иновација" врста компромиса. Овакав термин не 
подвлачи само власништво "иновације" већ наглашава специфичност 
технологије. Савремни посао захтева технолошку иновацију која игра велику 
улогу у привреди и друштву, како у послу тако и у друштвеном благостању. 
Међутим, често се мешају иновација и инвенција. "Инвенција је нешто као нови 
производ а иновација нека врста новог решења, које нуди нову вредност 
потрошачима. Иновација може, а и не мора, да укључује и нову технологију" 
(Дојл и Бриџвотер, 1998)[3]. Тид, Бесон и Павит (1997)[4]  третирају иновацију 
као "језгро процеса који се бави обнављањем онога што организација нуди 
(њених производа и/или услуга) и начина на који их она ствара и испоручује". 
Спајање две димензије иновације, тј. (1) схватања ширине промене и (2) онога 
што се мења, представља матрицу такозваног иновационог простора (слика II.1). 

Слика II.1. Димензије иновационог простора 
 

                        Трансформација 
 
 
          Радикална 
 
 
 
 
 

     Инкрементална 
     

  Шта се мења    Производ           Услуга              Процес 

 
С
хв
ат
ањ

е 
ш
ир
ен
ие
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Извор: Тид, Бесон и Павит (1997.) 
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Међу бројним концептима иновације (у горе поменутом смислу), 
издвајамо Фриманову дефиницију, који дефинише иновацију као прву 
комерцијалну примену или производњу новог производа или процеса 
(Фриман и Сете, 1999) [5]. На овим основама универзално се разликују два типа 
промене: иновације производа и иновације процеса. 

Иновација је резултат комплексног скупа процеса (Дојл и Бриџвотер, 
1998) који заједно чине (конституишу) иновациони процес. Временски оквир 
иновационог процеса, у функционалном смислу, је период између првог 
концепта и прве реализације. Ово је поредак догађаја/операција где је 
најзначајнији догађај имплементација новог производа или процеса у праксу. 

Према Осло приручнику (ОЕЦД 2005.)[6], иновациона активност обухвата 
све оне научне, технолошке, иновационе, финансијске и комерцијалне кораке, 
укључујући инвестирање у ново знање, који воде ка имплементацији технолошки 
нових или побољшаних производа или процеса. Неки су иновације саме по себи, 
други не морају да буду новитети али су неопходни за имплементацију. 

Операције које се предузимају у иновационом процесу могу се сврстати у 
неколико група. У литератури се могу наћи различите класификације фаза које 
чине иновационе процесе. Једну занимљиву, обновљену, класификацију су 
представили Тид, Бесон и Павит (1997). Они разликују – са тачке становишта 
корпорације – следеће фазе процеса: 
• Осматрање окружења (унутрашњег и спољашњег) и процесирање 

релевантних сигнала - на претње и опортунитете за промене, 
• Одлучивање (на основу стратегије могућег развоја предузећа) на који 

сигнал одговорити, 
• Стицање ресурса којима ће бити могућ одговор (путем стварања нечег 

новог кроз истраживање и развој (ИР), узимањем нечег, од некуд путем 
трансфера технологије итд), 

• Имплементирање пројекта (развој технологије и унутрашњег и спољњег 
тржишта) за ефикасан одговор, 

• Учење од напредовања кроз овај циклус (необавезно али пожељно). 
 

Аутори наглашавају да иновацију треба третирати једноставно као 
процес учења тако да предузећа могу да граде своје знање и побољшавају 
начине на које ће иновационим процесима управљати. 
  
 

1.3.  Модели иновационих процеса 
 

Иновациони процес има променљив карактер. Модел процеса се 
развијао у пракси током последњих педесет година. Ротвел (1992)[7] даје опис 
пет генерација иновационих модела. Прве три генерације су подробно описане у 
литератури, па их овде нећемо описивати, јер као што је познато, линеарни 
иновациони процеси су, теоријски и практично, већ "мртви" у високо развијеним 
земљама, а ни интерактивни модел више није преовлађујући, стога ћемо више 
места посветити крајњим двема генерацијама процеса. 
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Табела II-1: Модели иновационих процеса 
 Генерација Карактеристично за 

период 
1 Модел гурања технологије 

(technology/push model) 
До средине 60-их 

2 Модел вучења тражњом 
(demand-pull 

До раних 70-их 

3 Интерактивни модел 
Coupling model 

До раних 80-их 

4 Интегрисани модел До касних 90-их 
5 Симултани модел 1) У 90-им + 

1) Ротвел користи име: Модел интеграција система и умрежавања 
 

Показало се да је веома значајно средство модерне економије 
формирање кластера, група или вертикалних "филера" предузећа. Овакво 
умрежавање подразумева комплексно и кохерентно редизајнирање 
институционалних мрежа. Ове нове организационе форме, у којима је омогућена 
већа координација између квази независних актера, а у исто време, и више 
флексибилности и аутономије у планирању, производњи и дистрибуцији, могу 
представљати еволутивни генотип нове фазе развоја изазване применом нове 
технологије. 

Данас смо сведоци енормног раста и повећања различитих путева за 
примену нових технолошких знања, у непрекидно променљивим индустријским 
системима. Стварање нових производа и процеса подразумева и коришћење 
бројних комбинација знања из многих, веома различитих извора. Њих чине 
унутрашњи, интерни извори, као што су постојеће ИР, маркетиншке и 
производне јединице, и екстерни, спољни извори (за предузеће) као што су 
купци и снабдевачи. Знање се такође, може стицати мониторингом 
конкурената али и посвећивањем велике пажње развоју науке и технологије 
(НТ). Рапидан прогрес у НТ омогућава да се извори информација комбинују 
путем различитих комуникационих средстава, информационионих и 
компјутерских мрежа, итд. То је интегрисани модел иновација. 

Сада се велико интересовање показује за идеју о "симултаном 
инжењерингу" као средству за осигурање скраћења "времена до изласка на 
тржиште" у развоју нових произовда. Може се рећи да симултани инжењеринг и 
паралелни рад, уопште, имају четири циља: 

• Да смање временске застоје између различитих ступњева 
традиционалног редоследа у развоју производа, 

• Да минимизирају трошкове развоја и цене финалног производа, 
• Да повећају квалитет производа, 
• Да повећају удео фирме на тржишту путем ранијег појављивања. 

 
Због тога се актуелни модел иновационог процеса може назвати 

симултани модел, а као такав подразумева постојање чврстих веза и 
механизама повратне спреге што захтева брзу операционализацију и 
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ефикасност, укључујући везе између предузећа и других организација као што су 
универзитети, државне лабораторије итд. Из ове перспективе гледано, 
иновације не почињу нужно истраживањем, нити је процес серијски, мада имају 
препознатљиву структуру која се може користити за управљање. Захтева се 
брзо реаговање, корекције током дизајнирања и чак редизајн новог производа. 

Ротвел (1992) даје следеће кратке описе ова два модела: “Четврта 
генерација: паралелни развој са интегрисаним развојним тимовима; јако 
узводно повезивање снабдевача; блиско упаривање са најзначајнијим купцима; 
нагласак на интеграцији ИР и производње (дизајна); хоризонтална сарадња 
(заједничка улагања итд.). Пета генерација: пуна интеграција паралелног 
развоја; коришћење експертских система и стимулисање моделовања у ИР; јаке 
везе са најзначајнијим купцима (фокус купца у првом плану стратегије); 
стратешка интеграција са примарним снабдевачима укључујући заједнички 
развој нових производа и везаних CАД система; хоризонтално повезивање: joint 
venture; колаборативно груписање истраживача; колаборативни маркетиншки 
аранжмани, итд; нагласак на корпоративној флексибилности и брзини развоја 
(временски заснована стратегија); повећање фокуса на квалитет и друге 
неценовне факторе”. 

 
1.4.  Технолошки трансфер 
 
Иновациони процеси удружени су са феноменом технолошког трансфера 

(ТТ). Трансфер је најчешће заснован на технолошкој иновацији, и често је њен 
последични ефекат, нарочито унутар интерактивних и интегрисаних и 
симултаних модела. Технолошки трансфер се може дефинисати као уливање 
технолошких знања у тржиште на коме се продају и купују а неки теоретичари 
трансфер дефинишу чак и као "изношење технологије на тржиште".  

Традиционално, ТТ се разумевао као промет патената, модела, лиценци 
и знања. Ово се може сматрати трансфером у ужем смислу. ТТ на овај начин 
третирају још увек многи истраживачи.  

Данас се ТТ третира шире као токови техничког знања, у различитим 
облицима, између тржишних ентитета. Дуг списак облика и извора може се 
наћи у литератури. Фриман (1982)[8] је конструисао скуп од више од педесет 
извора нових технологија (са тачке гледишта корпорације). После груписања и 
упрошћавања, узмимо да у ширем значењу ТТ постоји у следећим главним 
облицима: 
 

• Продаја/куповина резултата ИР рада 
• Промет лиценци, патената, модела, знања 
• Продаја/куповина производних техника, средстава за аутоматизацију итд 
• Технолошко саветодавство/консултантство 
• Обука техничког особља 
• Размена технолошких информација. 

 
Ако још више поједноставимо долазимо до следећег: 
1. Трансфер уграђених технологија (тј. токови знања уграђени у нове 

производе, материјале, оруђа, машине и сличне уређаје), и 
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2. Трансфер неуграђених технологија (тј. други облици токова техничког 
знања). 

 
Суштина ТТ су токови знања: 
(а) од истраживачких институција ка компанијама и  
(б) између компанија.  
 
Први се назива вертикалним а следећи хоризонталним трансфером 

технологије. Постоје разичити циљеви за оба типа ТТ. Сврха токова новог 
техничког знања од истраживачких јединица ка индустрији је обично технолошка 
иновација док је сврха токова између индустријских предузећа углавном 
дифузија иновације. Дакле дифузију треба третирати као пример хоризонталног 
ТТ. 

 
Коначно, са географске тачке гледишта, могу се разликовати две врсте 

ТТ: 
• Интерни трансфер (домаћи промет) и 
• Екстерни трансфер (увоз и извоз нових технологија). 

 
 
 

2.   Концепт националног иновационог система (НИС) 
 
 Термин «иновациони систем» је ушао у употребу касних 1980-их као 
начин за описивање широког спектра институција чије акције утичу, фокусирају 
се, подстичу или спречавају улазак иновације у економију. Концеп има 
варијације у величини и облику:  

• национлани,  
• регионални,  
• секторски,  
• технолошки 
• наднационални.  

 
 
 Национални иновациони системи 

 
 Нелсон сматра[5]  да овој концепт има претече чак у XИX веку. Према 
њему Кристофер Фриман је претпостављао да је Фридрих Лист, немачки 
економиста, средином деветнаестог века, имао на уму нешто слично 
иновационим систему када је писао о томе шта је неопходно Немачкој да би  
ухватила корак са Великом Британијом у развоју индустрије.  

Као што смо видели, према инситуционалном приступу технологија, као и 
технолошка иновација има две димензије, а то значи: 

(1) Да је она институција (најдинамичнија међу институцијама какве су 
тржиште, новац, систем вредности, норме традиција итд.), то је особина 
цивилизације која дефинише норме и сакупља искуство рационалног 
контролисања материјалног света; 
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(2) Да има и инструменталну димензију, јер је она инструмент контролисања 
и обликовања света, она прецизно дефинише, мери, конструише и 
гради. 
Захваљујући својим особинама и димензијама, технологија је постала 

карактеристичан чинилац који детерминише модерну цивилизацију (ОЕЦД, 
2002). Активности унутар технолошке транзиције треба да се заснивају на 
развоју науке и технологије, а обе се како у теорији тако и у пракси манифестују 
кроз концепт иновационог система на националном нивоу па се он зато и назива 
национални иновациони систем (НИС). 

Упркос значајног отварања националних економија НИС је 
детерминисан институцијама као што су закон, систем вредности, језик, 
традиција, обичаји, норме, идеје, начини мишљења, понашање, 
институционални оквир итд. Ове институције, процесе у стварању елемената 
НИС и различитих међузависности које се међу њима јављају, чине еволутивно 
осетљивим. Иако савремена наука и технологија не познају границе, и имају 
глобалне димензије, међузависности науке, технологије и државе, још увек имају 
национални карактер. 

Од фундаменталног значаја за науку и технологију су односи са државом 
и узајамна зависност научних резултата и друштва. Међусобна зависност мора 
да има интерактивни карактер. С једне стране наука и технологија утичу на 
друштво, његову културу, економију и политику; док с друге стране друштво 
утиче на односе између науке и технологије. Са тачке гледишта динамике 
поменути односи су суштина националног иновационог система, па би се он у 
најкраћем могао дефинисати као оквир за међузависне институционалне и 
структурне факторе, како у националној економији тако и у друштву, који ствара, 
одабире и усваја технолошке иновације.  

Фриман, Нелсон, Розенберг, Лундвал, Пател и Павит су највећи 
ауторитети у области истраживања националних иновационих система. 
Међутим, треба рећи да су ова истраживања инспирисана Фримановим радом 
током 1987. Четири главне дефиниције НИС ових аутора су основа за сва даља 
истраживања НИС. 

 
1. Фриманова дефиниција. Фриман (1992.) [10]  тврди да је национални 

иновациони систем мрежа институција како у јавном тако и у приватном 
сектору. Њене активности и интеракције иницирају увођење нових 
технологија, њихово модификовање и дифузију. Засновано на његовим 
истраживањима у Јапану, он тврди да су у случају Јапана главну улогу 
играли: 

• Владина политика коју је реализовало Министарство за међународну 
трговину и индустрију, 

• Концентрација ИР, нарочито око увезених технологија, 
• Образовање и обука, 
• Основна индустријска структура и клима повољна за бизнис. 

2. Нелсонова и Розенбергова дефиниција[11]. Према овим ауторима НИС је 
скуп институција чија интеракција детермише иновативност домаћих 
предузећа. НИС је група институционалних актера који, заједно, играју 
основне улоге кроз утицајна иновативна достигнућа. Они не ограничавају 
предузећа у њиховим аспирацијама да буду глобални технолошки лидери. 
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У циљу пуног активирања националних технолошких могућности актери 
су побуђени да воде већину иновативних научних истраживања. Термин 
"иновација" значи процес који омогућује предузећима да побољшају и стварају 
нове производе, дизајн и организацију који су нови у смислу да су национални 
или чак светски новитет.  

Нема јасних усмерења у томе шта би требало укључити у иновациони 
систем а шта искључити. Кључ система је очекивање нових технолошких 
резултата и као резултат, економски профит у процесу интеракције између 
бројних актера који су компоненте иновационог система. Ове интеракције се 
углавном јављају између система произвођача, водећих компанија, владиних 
агенција (нпр. универзитета и индустрије). 

 
3. Лундвалова дефиниција.[12]  Лундвал верује да је иновациони систем 

изграђен од елемената међузависности који стварају интеракције 
међузависности у производњи, дифузији, имплементацији нових и економски 
употребљивих знања, и обухвата елементе како унутрашњих, тако и оних 
међузависности које имају корене изван граница одређене земље.  

Према Лундвалу национални иновациони систем може се схватити у 
ужем и ширем смислу. У ужем смислу НИС се третира као систем који 
обухвата организације и институције које су укључене у тражење, продирање 
и истраживање (сфера ИР, технолошки институти и универзитети). У ширем 
смислу, НИС обухвата све елементе и аспекте економије, техничке и 
институционалне структуре које утичу како на процесе учења, тако и на 
испитивања и истраживања. 

Због тога НИС обухвата систем производње, систем маркетинга и 
финансија, који тако чине подсистеме у којима процес учења има своје место. 
Значење одређеног система је историјски детерминисано, и чини теоријску 
основу истраживања. Нарочито се могу посматрати основне разлике у 
историјском искуству, језику и култури, што се све рефлектују на национална 
решења проблема који обухватају: 

• Унутрашњу организацију предузећа, 
• Међусобне односе предузећа, 
• Улогу јавног сектора у привреди, 
• Институционални оквир финансијског сектора, 
• Интензитет НИ и ИР организација. 
Елементи националног система образовања и обуке овде се не 

спомињу, али их треба укључити у анализе јер интеграција система 
образовања и обуке има значајну улогу за будућност истраживања. 

 
4. Пател и Павитова дефиниција. Аутори описују НИС као националне 

институције, њихове покретачке структуре и надлежности, које детерминишу 
ниво и правац технолошког учења као и величину и композицију промена3 
генерисаних у активностима у одређеној земљи. У основном концепту 

 
3  Генерисање промена у активностима односи се на сфере као што су: дизајн 
производа, производне технологије, контрола квалитета, обука запослених, ИР и 
тестирање прототипа као и пилот пројекти. 
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националног иновационог система разликују се четири врсте институција и 
активности: 
• Предузећа, нарочито она која инвестирају у генерисање промена у 

иновационим активностима, 
• Универзитети и мале институције које обављају базна истраживања и 

одговарајућу обуку, 
• Мешовите јавне и приватне институције које се баве образовањем и 

професионалном обуком, 
• Различите финансијске и друге активности које спроводи влада за 

унапређење и регулисање технолошких промена. 
 

 
2.2  Секторски систем иновација 
 
Теоријске основе "секторског система иновација" (Малерба, 2002)[13]  су 

изграђене на приступу "националних система" доказујући да су основна 
технолошка правила одређеног сектора, важна барем колико и различитости 
националних институција. То важи и за активности услужног сектора исто колико 
и за производне активности.  

Овај приступ средњег нивоа заснива се на раду о технолошким 
породицама и на широком обрасцу технолошке промене - као што је технолошки 
режим, парадигма и трајекторија4, допуњујући ове идеје са онима које су 
засноване на посматрању предузећа са становишта ресурса или 
компетентности. Међутим, иако литература о приступу "секторских система" 
тежи да буде одређенија од оне о "националним система" (када је реч о 
организацијам и институцијама), сектори још увек теже да буду дефинисани 
коришћењем традиционалних "индустрија" као рефералних тачака - нпр. хемија, 
биотехнологија, телекомуникације. 

Радови о системима иновација у услужном сектору5 сарадника Центра за 
истраживање иновација и конкурентности6, Универзитета у Манчестеру имају 
другачији приступ. У њима се не истражују у потпуности услуге услужног сектора, 
уместо тога истраживачи се фокусирају на поједине проблеме, иновације и шире 
трансформације које се јављају током производње специфичних услуга.  

Дефиниција основних активности је пресудан корак у овом приступу 
(апстраховању технолошких иновација у услужном сектору). Импликације 
студије случаја из перспективе "система иновација" су значајне. Истраживања су 
обављена на: 1. аеродромима везано за решавање проблема капацитета 
узлетних писти, 2. у здравству везано за развој и примену интраоклуарних 
сочива и 3. малопродају и проблем трансформације дистрибуционих мрежа. У 
оваквим системима, који се састоје од елемената различитих нивоа, 
транснационалних и националних, секторских и регионалних, актуелни правац 
иновација је њихов (значајан) микро системски елеменат.  

 
4 Доси (1982), Нелсон и Винтер (1982), Павит (1984) 
5 (Тетер и Меткалф, 2001, Меткалф и Џејмс, 2001, Харви 2001) [14] 
6 Centre for Research on Innovation & Competiotion, The University of Manchеster 
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Илустрације ради навешћемо само пример појаве иновацоиног система 
везан за проблем развоја интраокуларних сочива (ИОС). ИОС се заснивају на 
претходном знању из области офталмологије и великим технолошким 
променама претходних 40 година, као  и дуг низ иновација у материјалима, 
опреми, лековима, операционим техникама. Студија случаја о ИОС пружа 
могућност да се следи иновациони процес и појава иновационог система са 
акцентом на међузависност иновација предмета и услуга у обаласти рапидно 
променљивог медицинског знања. ИОС су радикално изменила испоруку једне 
велике медицинске услуге - одстрањивање катаракте уз њену замену 
функционалним сочивом. То је имало као резултат: а) велику помоћ особама 
ослабљеног вида, б) повећање ефикасности и ефективности клиничке 
процедуре. Резултати су постигнути  креативношћу појединаца на клиникама уз 
развој транс-националног комплекса медицинске индустрије. Током времена ИС 
се радикално трансформисао од корена у раду хирурга "хероја" у само неколико 
болница, до рутинске процедуре која може да се обавља у локалним 
медицинским центрима од стране медицинског особља. 

Системи који генеришу иновације не јављају се дакле, "природно" (или 
неизбежно) ни на једном нивоу, пре би се могло рећи да се стварају око 
нагомиланих последица проблема (или опортунитета) и обухватају 
променљиве обрасце интеракција као нове проблеме (или опортунитете), 
јављају се и око различитих облика специјализованог знања за њихово 
решавање. Да бисмо разумели како ови процеси функционишу неопходно нам је 
много детаљније разумевање микро иновационих система и начина на који су 
они изграђени око повезаних последица проблема (или опортунитета)7. 

Важно је да се проблем/опортунитет често не садржи само у 
технолошким основама (и претходним инвестицијама) већ и у регулаторним и 
институционалним препрекама. Проблем/опортунитет је "фокусирајуће 
средство" око којег се гради "систем иновације", али "систем" је такође уоквирен  
могућностима (припадајућим деловима) - као што је регулативни оквир. Међутим 
"систем иновације" захтева расподелу рада, формирану око фокалног проблема 
или опортунитета, уоквиреног могућностима да се супротстави, и подстакнутог 
да обезбеди решења за одређене елементе система. Проблем/опортунитет не  
мора увек да дефинише решења, или "обрасце решења", већ могућности које 
могу да смање број могућих решења. 

Слика II-2 представља "систем иновације", међутим као и код свих 
сличних шематских приказа, постоји опасност да је и овај приказ више статичан 
него динамичан, што је недостатак, јер овај приступ наглашава да се "систем" 
развија током времена у зависности од својих компонентата и њихових 
интеракција. Проблем/опортунинтет није неопходно фиксиран, као ни могућа 
решења. Према томе "систем иновације" је динамичан дистрибутивни процес у 
који нови чиниоци и нови извори знања могу бити инкорпорирани, и из којег они 
чиниоци који нису неопходни и исцрпљени извори знања могу бити одбачени. 

 
 

 
7  Реч проблем углавном има негативну конотацију, док "опортунитет" има позитивну.  
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Слика II-2: Систем иновација као централизовани проблеми/опортунитети и 
могућности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: Bruce S. Tether, Ј. Stan Metclafe: Services and "Systems of 
Innovation", CRIC Discussion Paper No 58, February 2003. [14] 

Регулативни оквир Технолошке основе и 
постојеће инвестиције

Институционалн
и и културни 

оквир 

Контекстуални оквир могућности 

Проблем / 
опортунитет 

Тражња: 
Актуелна и 
потенцијална 

Ниво и структура 

Чиниоци: 
Предузећа и 
заједнице 
стручњака 

(снабдевачи 
и корисници 

Подстицаји (тражња и профит) 
и тежња (чинилаца) ка 

иновацији 

Спољни чиниоци, 
Технологија и 

знање Процес тражења и 
отвореност за промене 

Унутрашњи 
чиниоци, 

технологија и 
(оперативно) 

знање 

 
Оваква перспектива сама собом поставља различита питања. Шта 

побуђује "систем иновације" у сектору? Одговор зависи од контекста али то су, 
пре свега, организације које коначно испоручују производ/услугу, зато су то 
једине организације које имају јединствену улогу да комбинују све различите 
допирносе иновацији у експлицитну сврху. У случају тржишно заснованих 
активности основни стимуланс је тражење пословних предности - актулених и 
потенцијалних, на онај начин - како их виде фирме у "сектору". У осталим 
случајевима, нетржишне организације играју критичну улогу (као нпр. у великим 
јавним или инфраструктурним организацијама). Друго, каква је природа и 
трајање интеракције и међузависности унутар система? Имајући у виду да је 
систем иновације заснован на  могућностима и проблемима/опортунитетима 
могу да се истражују интеракције и међузависности чинилаца детаљније него 
применом широких националних и индустријских истраживања. Ова 
методологија омогућава и истраживање образаца отпора иновацијима, као и 
обрасце "успешних" иновација, и промене коришћених извора знања. Штавише, 
тамо где је то погодно, могу да се анлизирају и промене баланса зависности и 
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моћи унутар система, и процени како се то односи на посматрани образац 
активности и иновација. 

Нови приступ секторског истраживања иновационих система пружа 
могућности сагледавања динамике интеракција и међусобних односа актера у 
процесу стварања технолошких иновација чији су резултати додатне вредности, 
повећање конкурентности, ширење нових знања. У центру овог системског 
приступа је проблем или опортунитет тј. могућности које из њега произлази 
или се налази пред актерима иновационг система. Да ли постоје подстицаји и 
тежње за његово решавање - чини се да је ово есенцијално питање колико 
економско, толико и културолошко.  

 
 
 3. Нове класификације НИС 
  

Важно је нагласити да концепт НИС и његова структура настављају да се 
модификују. Један од последњих начина за класификовање НИС (Аmable, Barre, 
Boyer, 1997)[15] узима у обзир све поменуте карактеристике као и изазове 
глобализације (нпр. глобализација финансијског тржишта, дестабилизација 
националне економије, друштвени конфликти, глобализација технологије, 
глобални дуг итд), и статистичке мере које чине могућим практични избор 
различитих иновационих система који су представљени на слици II-3. Применом 
179 парметара било је могуће детерминисати разлике и сличности између 
националних иновационих система дванаест држава, и на тај начин 
идентификовати пет различитих модела НИС (Аmable, Barre, Boyer, 1997). 
 

Слика II-3. Пет типова иновационих система  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
Тржишни 
систем

(2) 
Европски 
систем 

(3) 
Душтвени и 
демократски 

(4) 
Мезокор-
поративни

(5) 
Хибридни 
систем Велика 

Британија 
САД 

Канада 

Француска 
Италија 
Немачка 
Холандија

Шведска 
Финска Јапан

Економије у 
транзицији

Извор: Аmable, Barre, Boyer 
 

Државе које подстичу институционалну изградњу националних 
иновационих система (нпр. државе у транзицији), које не могу бити синонимно 
дефинисане, такође су обухваћене. Међузависност је означена тачкастим 
линијама у показује да су нека решења усвојена из већ постојећих иновационих 
система, и да се верификују у условима пост социјалистичких економија. Модели 
НИС су следећи: 

1. НИС слободног тржишта, 
2. НИС европске интеграције, 
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3. Друштвено демократски НИС  
4. Средњокорпоративан НИС и 
5. Хибридни (мутант) НИС. 

 
Прва група иновационих система, названа "тржишни систем", обухвата 

англо-саксонске земље и заснована је на специјализацијма у медицинским 
наукама, космичким технологијама и фармацеутским технологијама. Постоји 
одржива контрола управљања конвенционалним технологијама, технолошких 
активности корпорација; велики значај је дат систему образовања; тржиште рада 
је флексибилно и финансијски сектор ужива специфичан, модеран и проширен 
третман. 

Друга група названа "Европски систем интеграције", се разликује по 
специјализацији у физици, хемији и математици. Технолошки је оријентисан 
према хемикалијама и машинама. Јавни систем образовања и истраживања 
игра значајну улогу. Постоји макроекономска синхронизација базних економских 
агрегата, као што је раст, борба против незапослености средствима активне 
политике тржишта рада и благостања као и промоција технолошких иновација 
која може бити широко прихваћена у друштву. 

Трећом врстом НИС обухваћене су скандинавске земље. 
Карактеристичан је нагласак на интернационализацији истраживања. 
Технолошком специјализацијом је обухваћена индустрија заснована на 
интензивној експлоатацији сировина, убрзаној имплементацији нових метода 
производње, високим стандардима високог образовања које је подржано 
значајним издвајањима. Ова врста НИС је веома скупа. 

Четврти тип НИС је јапански систем, назван "мезо-корпоративан" јер 
има висок ниво специјализације сектора. Систем образовања, ефикасност 
примењених истраживања, првенствено у области инжењерства и техничких 
наука. Систем управљања технологијом је динамичан и тржиште рада је 
флексибилно. 

Пети препознатљиви сегмент (хибрид) сачињавају информације о ономе 
на основу чега је установљен модел НИС у привредама у транзицији. Тај систем, 
назван "мутант", суочава се са многим изазовима који се јављају услед 
неопходности унутрашњих институционалних промена и развоја 
институционалног оквира који је способан да створи међународну сарадњу у 
профитабилним условима. 

У земљама Централне и Источне Европе (ЦИЕ), као и у Србији, јаз 
између њихових привреда и глобалне економије је шири него у осталим 
земљама са сличним економским развојем. Упркос ниском нивоу економског 
раста, земље ЦИЕ нису створиле институције које омогућавају трансфер 
технологије. Поред многих других циљева процес транзиције у Србији би 
требало да буде и процес технолошке транзиције. Чини се да је заборављено да 
је смисао транзиције - њена практична корисност - постизање ефикасности и 
компатибилности са светском економијом. Изградња демократског друштва би 
требало да подржи процес технолошке транзиције између осталог и 
нестихијском и планираном изградњом националног иновационог система. 
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3.1  Концепти националног иновационог капацитета 
 

Концепти националног иновационог капацитета (НИК) представљају 
кључни померај у теорији и пракси креирања НИС. Наиме, ниво акумулације 
НИК од пресудног је значаја за успостављање НИС: брзина изградње НИС и 
успостављања економије и друштва заснованог на знању условљена је 
достигнутим нивоом знања и развијеношћу инфраструктуре за стварање 
сопствених и преузимање и дифузију страних технологија.  

Концептуализација потенцијала за развој економије и друштва 
заснованог на знању представљена је у два концепта НИК, први концепт, према 
ауторима Фурман, Портер и Стерн (Фурман, Портер, Стерн, 2002)[16]; и други, 
према аутору Радошевић (Радошевић, 2004)[17]. Наведеним концептима НИК се 
уводи метрика која:  
• идентификује и квантификује значајан део фактора који директно или 

индиректно утичу на стварање и функционисање економије засноване на 
знању; и  

• обезбеђује израчунавање једног, агрегатног показатеља нивоа НИК, чији је 
значај не само у вредности одређеној за једну годину, већ у могућности 
праћења промене те вредности у дужем временском периоду, у циљу 
праћења и евалуације резултата текуће иновационе политике државе.  

  
 

3.1.1  Концепт националног иновационог капацитета – Фурман, 
Портер, Стерн 

 
 По првом концепту, НИК је способност државе, као политичког и 
економског ентитета, да произведе и комерцијализује нове технологије у 
дужем временском периоду. Аутори овог концепта националног иновационог 
капацитета разликују три блока који граде НИК, односно, три саставне 
компоненте НИК (Фурман, Портер, Стерн, 2002): 
а)  Развијена јака заједничка иновациона инфраструктура; 
б)  Развијено специфично иновационо окружење у националним 

индустријским кластерима; 
в)  Везе између заједничке иновационе инфраструктуре и специфичних 

кластера. 
 Сваки од ова три блока могу да се опишу, а донекле и мере скупом 
индикатора, што омогућава моделирање НИК у циљу квантификације стања у 
ком се налази национални иновациони систем посматране државе. Праћењем 
како се у одређеном временском период мења агрегатна вредност наведене три 
компоненте НИК, може се оценити успешност развојне политике, од микро нивоа 
фирме, преко сектора до нивоа националне економије. 
 

3.1.2 Концепт националног иновационог капацитета – Радошевић 
 
 Други концепт националног иновационог капацитета наглашава четири 
димензије иновационог капацитета (Радошевић, 2004):  

• Апсорптивни капацитет, 
• Капацитет ИР понуде, 
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• Капацитет за дифузију, и 
• Капацитет тражње за ИР и иновацијама.  

 
 Раст и иновациони капацитет економије зависе не само од ИР понуде, 
већ и од способности за трансфер и дифузију технологија и од тражње за 
стварање и коришћење технологија. Апсорптивни капацитет је способност 
преузимања новог знања и прилагођавања увежених технологија. Ова 
способност је кључна за транзиционе економије које хватају прикључак у развоју 
и иновацијама. ИР способност је значајна не само за генерисање нових знања, 
већ и као механизам за њихову апсорпцију. Дифузија је кључни механизам за 
реализацију економских користи од инвестиција у ИР, као и за повећање 
апсорптивног капацитета. Тражња за ИР и иновацијама је кључни економски 
механизам који генерише процес стварања добара у ИР, апсорпционим и 
дифузионим активностима. Појединачни елементи овог концепта су међусобно 
условљени, а агрегирани, они чине национални иновациони капацитет.  
 Подаци прикупљени за индикаторе се стандардизују, множе тежинским 
факторима и сабирају у оквиру сваке димензије. Практично сви индикатори имају 
исту тежину, сем у случајевима када се минимизира вишеструки утицај 
индикатора исте природе. Агрегатни индикатор НИК је једноставна сума четири 
суб-агрегата по димензијама НИК (Радошевић, 2004). 
 Израчуната агрегатна вредност НИК се, даље, регресира са 
продуктивношћу рада у индустрији. Аутор тог концепта наглашава да је 
ултимативна мера конкурентности и раста економије њена продуктивност, 
цитирајући (Портер, 1990)[18]. Овим приступом се анализира управо како 
технологија утиче на продуктивност и затим на економски раст. 
 У литератури је овај концепт илустрован израчунавањем вредности 
појединачних димензија и агрегатне вредности НИК за 24 изабране европске 
државе (Радошевић, 2004). Кутлача (2005. и 2006.)[19] покушава да на основу 
расположивих података израчуна НИК за Србију, у том покушају долази до 
резултата само за апсорптивни капацитет и капацитет ИР понуде.  
 

4.  Закључна разматрања 
 
У нашем истраживању настојали смо да сумирамо све приказане 

теоријске приступе, па смо на основу различитих приступа и дефиниција НИС  
овде усвојили, као полазне тачке истраживања фактора у обликовању НИС 
Србије неколико значајних карактеристика националних иновационих система: 
 

• Институционални и културни фактори који се разликују од земље до 
земље у сваком НИС. Они се испољавају у индустријској и 
административној структури привреде, у структури и квалитету 
образовног система и његових ефеката, облицима институционалног 
финансирања и могућностима ризика, облицима истраживачко -
развојних институција и њиховој способности да стварају и врше 
дифузију технологија, правним институцијама и заштити интелектуалне 
својине итд. 
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• Бројне одлике НИС садрже неку врсту јавне политике у одређеној 
земљи као што је контрола директног финансирања ИР, индиректна 
мотивација за повећање иновативности, централизација или 
децентрализација доношења одлука. 

• Следећа карактеристика НИС је укључивање иновационе активности у 
све остале, локална тражња за технолошке иновације, цене производа, 
приватно и јавно инвестирање, природни извори, ефикасност обуке, 
култура менаџмента и ниво конкурентности.  

 
Постоје и специфичне мере, статистички и дескриптивни индекси који се 

користе у описивању поменутих карактеристика. Мере омогућују да одређени 
национални иновациони систем буде оцењен и рангиран. 

Већина истраживања предузетих у циљу поређења и класификовања 
националних иновационих система усваја методе засноване на анкети и 
интервјуу и идентификовању квалитативних разлика (које смо и ми применили у 
нашем истраживању). На овај начин се показало да се иновациони системи 
развијају захваљујући чињеници да су динамичне економске промене 
пожељније од стабилности. У оваквом еволутивном окружењу, предузећа 
треба да доносе одлуке засноване на ограниченом опсегу информација које могу 
да акумулирају користећи рутину и способност брзог учења. Изазов промене је 
прихваћен од оних фирми и организација које су способне да се најбрже 
прилагоде; тако "ток" технолошких иновација могу да следе само компаније са 
таквим карактеристикама. 

 
• НИС је флексибилан и отворен и није ограничен националним 

границама. Тако и иновациони процеси све више постају мулти и транс 
националан. На пример, кооперација између великих ИР компанија које 
могу бити интернациолане, али могу бити везане и за локалне заједнице. 
Зато је међународна диверсификација НИС важан елемент за 
функционисање система у целини, међутим кооперација између 
елементата система је подједнако важна, или чак, као предуслов за 
функционисање, и важнија. 

• Унутрашња организација фирми се сматра једним од најзначајнијих 
аспеката иновационог система. Већина иновација је развијена у 
предузећу али многе студије о иновацији показују да је значајна и 
организација информационих токова у привреди и квалитет процеса 
учења, јер они утичу на могућности и спобности предузећа да развијају 
технолошке иновације. 

• Сарадња и међузависност предузећа формира другу значајну одлику 
иновационих система. Једино у традиционалним, стандардним 
тржишним економијама постоје односи међу компанијама дефинисани 
конкурентношћу и тржиштем. У високо развијеним привредама, 
кооперација између предузећа је неопходан додатак конкурентности. 
Значај ове врсте веза систематски расте. У овом контексту, и формална 
и неформална технолошка размена знања је нарочито важна за развој 
иновација. 

• Очигледна је значајна улога јавног сектора у националном 
иновационом систему, поготову у неразвијеном. С једне стране овај 
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сектор је одговоран за иновациону политику, с друге стране он је највећи 
корисник иновационог развоја како приватног, тако и јавног сектора. 

• Везе између финансијског система и иновационих процеса су јако 
значајне. Различитост у облицима веза између елемената финансијског 
система и иновационог процеса је у порасту, што је нарочито очигледно 
у висини улагања у иновације. 

 
Сви ови елементи су лоцирани у историјски формираном окружењу 

обликованом системом образовања (нпр. квалитет и ефикасност облика 
перманентног учења или формалног или неформалног усавршавања знања), 
интелектуалном и академском културом и системом вредности. Окружење се 
веома разликује у различитим земљама па је узимање овог фактора у 
разматрање веома тешко.  
 У нашем раду ограничили смо се на истраживање националног и 
секторског иновационог система, тј. фактора који су утицали на њихово 
формирање и развој у Србији. Као инструменте истраживања најчешће смо 
користили доступну литературу, архивску грађу, статистичке податке и анкетно 
истраживање. На овај начин анализа је била усмерана на факторе који су:  

1. историјски утицали на формирање система са економског и социјалног 
аспекта,  

2. обликовали тренутно стање система, са посебним нагласком на научно-
истраживачки систем,  

3. факторе утицаја НИС у земљама окружења и  
4. у средишту анализе иновационе активности предузећа као генератора 

иновација. 
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III Фактор I:  НАЦИОНАЛНИ КУЛТУРНИ КОНТЕКСТ 
КАО ФАКТОР У РАЗВОЈУ 
ИНОВАЦИОНЕ КУЛТУРЕ 

 

 

1.  Увод 
 

Истражујући унутрашње факторе узрочно-последичне везе привредног и 
технолошког развоја, иновационе системе (националне) видимо као позорницу 
на којој се сусрећу сви актери у овим односима. У овом поглављу ћемо се 
бавити социолошким, културолошким, економским и историјским чиниоцима који 
су утицали на формирање националне иновационе културе у Србији, а која у 
многоме утиче и на обликовање националних иновационих системима. 

Иновациони системи зависе од културне основе у којој настају - система 
вредности, правила, обичаја, веровања и подстицаја који управљају начинима 
рада и производње, и начинима на које функционишу институције у одређеном 
друштву (држави). Култура је та која детерминише подстицање креативности, 
преузимање ризика у стварању новог, предузетништво, размену знања и идеја у 
датом друштву. 

Иновациону активност унутар националног система посматрамо и као 
социолошки процес, тј. као комплекс интеракција интерних и екстерних фактора 
утицаја са циљем обављања технолошких и других иновација на различитим 
нивоима. Фактори утицаја са овог аспекта могу бити објективни и субјективни, а 
исто тако и макро и микроекономски, екстерни и интерни фактори иновационог 
процеса. 
 
 
 2.  Национална иновациона култура  
  

2.1  Национални културни контекст 
 
 Култура као скуп битних својстава једне друштвене групе (популационог 
агрегата) – повезује чланове одређене заједнице, што њиховим односима и 
интеракцијам даје структуру и системска обележја и генерише осећај 
припадности групи. За разлику од културе као делатности, предмет нашег 
интересовања је култура као опште својство или контекст. Усвојићемо 
дефиницију националног културног контекста према којој је он  “колективно 
програмирање ума које разликује чланове људских група једне од других… 
интерактивни агрегат заједничких карактериситка који утиче на одговор људских 
група на њихово окружење.” [20]  
 Систем вредности је компонента националног кулутрног контекста. 
Вредности су оне представе посредством којих појединци успевају да препознају 
и установе оно што је прихватљиво, важно и пожељно за њих као чланове групе. 
Операционализација тих вредности су норме понашања, друштвено 
верификоване дужом традицијом “правила понашања која одражавају или 
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отеловљују вредности једне кулутре”[28]. Да би могли да доносе своје одлуке 
субјекти морају да имају релевантне информације о томе шта ће и како 
одлучивати други. Процеси селекције културних образаца издвојили су и 
сачували оне који су најефикаснији за усклађивање са одлукама преостале 
популације субјеката, на начин који тражи најмање расурса, времена и напора. 
 Унутар националног контекста, културна обележја једног народа нису 
генетски предодређена, пре су производ учења на основу одговора на различите 
унутрашње и спољне чиниоце. Она се преносе с нараштаја на нараштај 
задржавајући препознатљив континуитет, али се и мењајући и еволуирајућу у 
зависности од тога каквим се све спољним импулсима и притисцима, изазовима, 
шансама и претњама друштво мора, или жели да се прилагоди. Озбиљна 
ограничења су према томе, везана за унутрашње факторе израстају из 
традиционалне културе, па је познавање сопствене историје  обавезна 
препоставка и за истраживање које je предмет нашег рада. 
 
 2.2  Иновациона култура 
 

Иновациона култура је основа за остварање и развој иновационог 
менталитета и последично регулатор иновационог понашања унутар система, а 
с друге стране она рефлектује променљиве услове спољних друштвено-
економских, институционалних и организационих фактора који утичу на 
формирање и развој иновационих система на свим нивоима. 

Људи припадају многим различитим “људским групама”, у исто време 
смо део народа, пола, генерације, и организације. Свака од ових група има 
културу и свака култура утиче на понашање чланова групе.  

Фокусираћемо се само на једну од ових култура – националну културу 
коју овде у најкраћем описујемо као “скуп колективних веровања и вредности 
које разликује људе једне националности од других”. [20] Покушаћемо да 
истражимо ефекте националне културе на наклоност, или ненаклоност према 
иновацијама, и корене националне иновационе културе у Србији. 

 
3. Патентна активност као показатељ иновационе 

културе  
 

Оцена технолошког нивоа Србије крајем XX века, добијена агрегирањем 
оцене технолошког нивоа изабраног скупа земаља, а поступком синтезе 
одабраних појединачних научно-технолошких и општих индикатора, показује да 
је он веома низак.[25] Ово није био једини подстицај за бављење предметном 
темом. У претходним истраживањима, бавећи се патентном активношћу у 
Србији од двадесетих година XIX века до почетка XXI века, суочили смо се са 
показатељима веома ниске националне инвентивности.[26]  

У покушајима да откријемо први регистровани патент у Србији чији је 
аутор држављанин Србије, зашли смо дубље у проблематику не само 
индустријског и општег технолошког, већ и институционалног развоја у Србији у 
XIX и почетка XX века. Почетком друге половине XIX века у Србији је осим 
војних предузећа радила само једна фабрика чоје и сукна, један парни млин и 
топионице у рудницима. Занатлије организовене у систему еснафа, наслеђеном 
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из прве половине XIX века пружале су постојан отпор развоју индустрије, а на 
руку су им ишли и противречни закони.  

И сама структура индустрије, показује слабу иновативну способност 
друштва. Развијенији је део индустрије која се бави производњом средстава за 
личну потрошњу, него онај који се бави производњом средстава за производњу 
(неочекивана последица развоја железнице који није довео до већих sppin-off 
ефеката). [21] 

Међутим, овај други сектор индустрије, чији су почеци у екстрактивној и 
топионичкој индустрији, војној индустрији и развоју железничког саобраћаја, 
значајан је за развој технике и увећање броја инжењера и техничара.  

Највећи број инжењера био је грађевинске и машинске струке (почетком 
деведесетих година делују и први инжењери електротехнике - 1892. а 1894. 
године уводе се на Техничком факултету Велике школе предмети примењена 
физика и техничка физика са електротехником (готово истовремено теку два 
правца у индустријализацији развој железнице и електрификација). 

Значајни проналасци или иновације одређених производа или поступaка 
који су нам за сада познати, а за које немамо податке да су у Србији или  у 
иностранству регистровани као патенти, дела су, са ретким изузецима, српских 
инжењера, који су се регрутовали из еманципованијих и имућнијих слојева 
српског друштва.   

Потенцијални расадник иноватора био је слој технички образованих 
стручњака - занатлија - свршених ђака занатлијско-техничких школа. Највећи 
број занатлијских школа био је у текстилној струци.  

Јавност није била наклоњена развоју технике и предузетништва. Стога и 
однос према инжењерима и техничком особљу није био искрено благонаклон. 
Овакав став јавности формиран је вероватно због (у претходним периодима 
изграђене) склоности ка егалитаризму проистеклом из колективизма, што ћемо 
касније образложити. У таквој социјалној структури се свако ко је различит 
поготову у позитивном смислу, а у овом случају то су појединци који искачу из 
масе необразовних сународника, не прима благонаклоно него се чак види као 
“рђав човек”. [26] 

С друге стране заштита патената није била примарна делатност у 
заштити индустријске својине. Након приступања Париској конвенцији донета су 
два закона 1884. године -  Закон о заштити мустара и модела и Закон о заштити 
фабричких и трговачких жигова. Изостављано је доношење закона о патентима. 
Малобројни домаћи иноватори, нису били довољно конкурентни ни подржани на 
домаћем тржишту, а у односу према страној конкуренцији били су инфериорни. 
Једна од првих документованих иновација везана је за војну индустрију, а то је 
пушка “Маузер Кока” коју је конструисао генерал и инжењер Коста Кока 
Миловановић 1880. Занимљиво је да је и прво спомњиње српске инвентивности 
везано за војну индустрију за израду топова у Београдском арсеналу 1807.-1808. 
године8.[27] 

 
8  Бавећи се развојем технолије у Србији наишли смо на још један занимљив пример – 
опет везан за војну индустрију, то је мерач јачине барута који је направио мајстор 
Војновић из Свилајинца, 1848. што је са нескривеним поносом угравирао на 
инструменту. (Види каторлог изложбе «Свет мера», САНУ, 1996.) 
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4.  Формирање српског националног културног 
контекста 

 
 Стање друштва у одређеном тренутку и историјском контексу кад 
почиње процес хватања корака са развијеним друштвима утиче на правац 
развој поред свих ендогених и егзогених елемената. [21] 
 
 У нашем случају то је почетак XIX века у Србији након И и II српског 
устанка, почетак стварања независне државе и почеци модернизације и 
индустријализације. Србија је у том тренутку била периферна и закаснела 
земља у односу на већину западноевропских земаља у којима је поодмакла 
Прва индустријска револуција. Закаснеле земље и/или периферне земље, могу 
само условно да извуку поуке из историјских искустава предводника у 
индустријализацији. [22]  
 Готово у исто време почео је и индустријски развој неких других 
европских, периферних земаља као што су Шведска, Данска и Швајцарска. 
Данас, за ове државе знамо да су се успешно развијале, свака на свој 
специфичан начин,  и да су према већини показатеља међу наразвијеним 
државама почетком XXI века. Намеће се питање «Зашто у Србији нису 
примењене сличне успешне стратегије као у Шведској, Данској и Швајцарској?». 
Пред свима је стајала могућност “хватање корака у развоју», међутим, иако се 
чини да то значи копирање праксе успешнијих земаља, јер увек обухвата и 
коришећње туђих модела, што се и очекује од земаља које су у том процесу, 
готово увек долази, на значајан начин, до дивергенција од праксе земаља које 
служе као модел.  
 Учење онога што су други већ урадили најчешће није лако, а право 
копирање готово увек је немогуће. Србија није имала ни исту позицију ни исте 
могућности у светској привреди као типичне европске земље, тако да је процес 
модернизације и индустријализације на неки начин стогодишњи циклус криза 
чији су корени у XIX веку а симптоми су се осећали све до Другог светског рата. 
Заосталост, која се претворила у синдром, вишеструко је проузрокована, тако да 
је било мало пропуштених прилика. Постојали су унутрашњи, наслеђени 
утицаји - историјски корени српског развојног пута, и спољни утицаји, под 
каквим је привредно-политичким претпоставкама Србија добила независност и 
какве су биле економске и политичке импликације повезивања српске нације у 
систем светске привреде.  
 “Османска империја и Хабзбуршка монархија су унутар својих заосталих 
феудалних система, једна азијска и једна средњоевропска, заробљавале у 
пресудним моментима европске модернизације југословенски историјски 
простор, постављајући управо ту границу иновацијама, али и промовишући га у 
перифирију удаљену од главних центара једне «привреде света» коју је чинила 
Западна Европа.” [23] 
 Управо та вековна зависност формира једну од основих, упадљивих 
карактеристика српског националног културног контекста, а то је отсуство 
склоности да се следе правила, нарочито државна, као и лабави етички 
стандарди. Антипатија према туђим државама протеже се, логиком историјске 
инерције на државу као такву, укључујући и сопствену националну државу, као и 
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одсуство привржености у схватању и примени како формалних тако и 
неформалних правила који је снижавао друштвену ефикасност, не само на нивоу 
појединца већ и саме државе тј. њених институција. 
 Тако је у Србији настала она «кулутра рада која се супротставља колико 
дисциплини монотоне индустријске цивилизације толико и креацији, вишој 
компетенцији и бољем квалитету». [24] Укратко ћемо описати ланац узрочно – 
последичних догађања с почетка XIX века који су покренули поменуте циклусе 
криза и оковале српског «технолошког Прометеја».  
 
 

4.1.  Примена модела индустријализације у региону на 
стање у Србију у XIX веку 

 
 У наставку ћемо покушати да, користећи приказани модел (слика III-1) 
индустријализације у региону[21] применимо на Србију у XIX и почетком XX века 
када се одвијају прва и друга индустријска револуција. Модел 
индустријализације се односи на регион будући да су границе националних 
држава имале мали значај у време ране индустријализације, па је тако по нашем 
мишљењу, примењив и за Србију, за коју је, због сталних промена граница и 
управних реформи, готово немогуће успоставити у дужем периоду статистички 
след као посебне националне државе у целом посматраном периоду. 
Индикаторе националне привреде у облику статистичких показатеља у овом 
моделу не приказујемо и користимо их само условно, како би се формирала 
целовита слика  коју чине како материјални тако и нематеријални показатељи 
развоја, а то су: 1. држава, 2. пољопривреда, 3. становништво, 4. капитал, 5. 
образовни систем, 6. природни ресурси, 7. извоз/увоз, 8. технички напредак. 

Држава је утицила двојако на индустријализацију Србије, а тиме и на 
њен свеукупни даљи развој. На супрот мера реформске политике - законски су 
спутаване снаге тржишта и конзериване квазифеудалне привредне структуре. 
Недостатајале су и друштвене реформе спроведене одозго – декретом: 
 
• Учињене су значајне измене у аграрном, трговинском, занатском и 

породичном праву. 
 
• Државна политика реформи је била колебљива (једном започете реформе 

држава је покушала да зароби), током целог XIX и прве половине XX века. 
 
• Дуго се задржала организација рада у облику породичне привреде. 

Породично устројство – проширена породица – задруга, било је одбојно 
према променама, а систем сеоске породичне привреде одбојан према 
модернизацији. Успостављена институционализација приватног власништва 
довела је до уситњавањa земљишног поседа. Изостала је концентрација 
земљишног поседа и често је долазило до губитка поседа. 

 
• С једне стране законом је проглашена слобода заната – а с друге забрањена 

је продаја занатске робе на селу.    
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Слика III-1. Модел фактора индустријализације у региону 

ИНДУСТ
РИЈАЛИ
ЗАЦИЈA 

Пољопирвреда 
натурална 
привреда 
увоз/извоз 

Држава 
(реформе) 
подстицање 

заната 
инфраструктура 

Становништво 
потенцијал радне 

снаге 
миграције 

Капитал 
(приватни 

+ државни) банке, 
штедионице 

Образовни 
систем 
школство 
образовање 

Ресурси 
(природни) 
камени угаљ, 
гвоздена руда, 
дрво, мрки угаљ, 
вода, тресет, нафта 

Технички 
напредак 
Руководићи 

сектори претходни 
и повратни ефекти 

Iзвоз/увоз 
унутрашња, међу-
регионална и међу-
народна тржишта 

F2 F1 F3 

F4 F5 

F6 
F7 

F8 

 

 

 

 

јаки и/или слаби узајамни 
подстицаји/ефекти 
слаби подстицаји/ефекти 

Извор: Кiesewetter, Industrialisierung und Landwirschaft, 743[21] 
  

Пољопривреда је била примарни сектор укупне привреде за дуги низ 
година и потенцијални извор радне снаге која би била носилац 
индустријализације, али радна снага је још дуго остала везана за пољоприведу. 
У пољопривреди  је започета, а затим пропуштена аграрна револуција.  
• Последица је била стална недовољна запосленост пољопривредног 

становништва. Мешовити занатско-пољопривредни начини зараде. 
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• Због мале куповне моћи становништва и потражња за потрошним и 
инвестиционим добрима је мала (ниске тржишне квоте, ниски доходак, 
висока задуженост). 

• Изостала је могућност да се преко унутрашњег тржишта покрене 
индустријализација. 

• Производња индустријских биљака је била недовољна. 
• У целом периоду је присутна свеукупна ниска продуктивност пољопривреде. 

Становништво се прогресивно увећавало, најпре насељавањем из 
Аустроугарске и Турске, а затим и надпросечном стопом наталитета. За такав 
раст становништва је карактеристичан: 
• Колективни начин живота и привређивања услед чега није постојала 

економска регулатива стопе рађања. 
• Ступање у брак није било повезано са стицањем имања, јер је имовина била 

заједничка. 
• Оснивање породице је било прихватљиво иако није постојала довољна 

економска основа за њено издржавање. 
• Као колективна институтција задруга је била слабо прилагодљива 

променљивим економским условима. 
• Упркос кризи у исхрани (због сече шума, ради увећања обрадивог 

земљишта, променио се и начин исхране, све мање је заступљено месо и 
млечне прерађевине, а све више житарице) није дошло до смањења стопе 
рађања. 

Законодавство је утицало на трајно очување сеоске породичне привреде што је 
условило: 
• Комбиновање пољопривредне са ванпољопривредним облицима зараде, 
• Стално прилагођавање променљивим захтевима за приходом, 
• Слабу просторну покретљивост становништва, 
• Само периодични рад далеко од куће, 
• Распрострањеност кућних заната, «торбарење», «кућарење», 
• «Рурбанизацију» и «рустификацију» градова.  

Капитал. У целокупној националној привреди постојао је мањак 
капитала. Државни систем банака био је неразвијен, а и задружни покрет тек у 
зачетку.  
• Сама држава је била кредитно презадужена. Почетни сигнал за узмање 

страних државних зајмова била је изградња железнице утврђена 
Берлинским конгресом. Уговори из 1878. натоварили су српској држави, 
обавезом изградње железнице, тешко финансијско бреме кредита, и 
поставиле основ аустроугарској привредној хегемонији на простору не само 
Србије већ целог Балкана. [21]  

• Кредити, као привредна неминовност, су били ограничени на мали круг 
корисника. Одобаравање кредита је при том било повезано са сложеним 
формалностима. Субјекти који треба да изврше иницијална улагања нису 
исти субјекти који за финансирање тих улагања имају потребана новчана 
средства. Коме је био потребан мали износ за кратко време био је упућен на 
приватне кредиторе, углавном сеоске трговце или богате сељаке – 
«зеленаше». Стога су се развили локални лихварски послови. С једне стране 
каматна стопа од 100% била је свакодневна појава, а с друге стране 
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неписмени дужници били су мета различитих малверзација па се дужничка 
криза српског сељаштва заоштрила. Оформљени су огромни сељачки 
дугови, који су се наметнули као један од најкрупнијих економско-политичких 
и државних проблема.  

• За ваљано функционисање тржиштне привреде потребан је делотворан, 
независан и према свим субјектима једнако оријентисан судски систем. 
Привређивање оријентисано према пуком преживљавању спутавало је 
развој тржишних облика привређивања. Вековни нулти раст у примарном 
сектору пољопирвреди – у корену је сасекао многе подстицаје ка 
модернизацији.  

• Мањак капитала, земљишта и алатки утицао је негативно и на  могућности 
искоришћења расположиве радне снаге. 

• Царински рат (1906-1911.) је подстакао стране финансијере да више улажу у 
Србију. Многи фабриканти су прешли на израду својих производа у Србији, 
учествовали су у оснивању кредитних завода и директно инвестирали у 
приватна предузећа. 

Образовни систем. Учињени су бројни пропусти у области друштвених 
реформи, образовне и социјалне политике.  
• Стална слабост раста непољопривредних сектора и неусаглашеност на 

тржишту рада формирали су и потражњу за одговарајућим кадровима. 
• Квалификације нису одговарале професионалним потребама. 
• Направљен је раскорак између расположивих и употребљивих знања за 

привреду. 
• С једне стране занемаривано је основно образовање, а с друге стране 

дошло је до хиперпродукција средње и висок образованих. 
Ресурси. Већина природних ресурса неопходних за започињање 

првобитне индустријализације, као што су камени угаљ, гвоздена руда, тресет и 
нафта у Србији тог времена нису били експлоатисани. Основни природни ресурс 
је обрадиво земљиште, шуме – станиште и плодови за исхрану стоке и као дрво 
за грађу или гориво, вода – реке у функцији миграција становништва и извоза и 
увоза. Касније је започето ископавање и прерада руда, пре свега руде бакре.  

Извоз-увоз. Током целог периода сировне су биле основни извозни 
артикал. Евидентан је недостатак структурних претпоставки за ланчане ефекте 
извоза сировина. 
• Притисак конкуренције индустријских земаља није претворен у стратегију 

напретка. 
• Није могло доћи до пораста потпуно задовољене домаће потражње на 

основу зараде од извоза. 
• Извозом сировина и прехрамбених производа није било могуће произвести 

ни претходне ни накнаде подстицаје за индустријски раст. 
• Због ниског нивоа специјализације заната и квалификација, било је 

искључено освајање нових технологија и офанзива извоза уз помоћ високо 
специјализованих квалитетних производа. То је један од разлога што је 
пропало оно што је успело у Шведској, Данској и Швајцарској – није дошло 
до повезивања више секотра производње које би развиле посебне 
технологије, конкурентне на светском тржишту које би најпре путем ширења 
унутрашњег тржишта и разноврсности асортимана створиле утемељену 
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националну привреду која ће у будућности бити отпорна на 
перфиреризацију. 

• Цену заштите домаће индустрије платили су потрошачи, великим ценама за 
слаб квалитет. Протекционизам није помогао да се достигне ни значајан 
пораст и усложњавање индустријске производње. 

Тек у време царинског рата, 1906-1911. српска индустрија доживљава велики 
узлет. У основи је стајало стицање нових трговинских партнера, нових извозних 
тржишта што је значило огроман корак у независности од Аустроугарске (1905. 
године 86% производа извозило се у Аустроугарску, а 1910. 26%). 

Технички напредак Индустрија је много више произашла из занатства 
него из протоиндустрије. 
• У Србији није важила теза да се закаснели развој заснива на тешкој 

индустрији  - прехрамбена индустрија је постала водећи сектор технолошког 
преображаја. 

• Слаба потреба за машинама у аграрним индустријама (због недостатка 
инвестиционог капитала) довела је до изостанак «spin-off» ефекта у сектору 
производње. 

• Текстилна индустрија је имала најдинамичнији раст. 
Технички напредек је био условљен структурним проблемима развоја индустрије 
– а то је пре свега била скупа и лоша производња, која је била неконкурентна по 
ценама и квалитету на страном тржишту. 
• У целом периду је присутан недостатак капитала и зависност од страних 

кредита. 
• Низак ниво потрошње на селу није деловао подстицајно на предузетништво. 
• Евидентан је недостатак квалификоване радне снаге 
• Предузетништво није било спремно на улагање и новине. 
• Постојећи природни ресурси нису били довољно искоришћени. 
Значај протоиндустријских занатских крајева (као што су источна Србија – 
(Пирот) - ткање тепиха и платна, грнчарство обрада дрвета, јужна Србија 
(Лесковац и Врање) - ужарство, ткање, обрада камена и дрвета, централна 
Србија - ткање тепиха, обрада камена и дрвета, западна Србија (Ужице) - 
грнчарство ткање платна, обрада наимирница и дрвета) за индустријализацију је 
био мали из следећих разлога: 
• Мали обим и структура кућних заната. 
• Задатак протоиндустријализације – рашчлањење архаичних облика 

привреде од модерних, тржишних начина производње није испуњен. 
Производња и продаја највећег дела занатских производа који су сада 
изношени на тржиште, задржале су архаична својства. 

• Кућни занати касније постају изложени великом притиску конкуренције 
стране фабричке производње. 

• У неким регионалним центрима завладали су капиталистички производни 
односи – али у облику капарашког система. 

• Јављају се поједине групе које се постепено запошљавају у рентабилинијим 
ванпољопривредним секторима. 
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5.  Закључна разматрања 
 

  

 Низ фактора (и њихова констелација) непредвидљивих, спољних, 
унутрашњих, утицао је на формирање односа према предузетништву, 
иновацијама, стицању нових знања у Србији. Национални културни контекст, па 
и иновациона култура из њега проистекла, настајао је углавном спонтано, под 
утицајем поменутих чинилаца, али и формалних институција  које су се 
истовремно градиле.  

 

 1. Регионални карактер културног контекста. Регионални приступ 
анализи индустријализације пружио је могућност за дестилисање оних 
компоненета културног контекста произашлих из специфичних околности при 
настајању српске државе у XIX веку, који се не могу односити на друге регионе у 
којима су тада живели Срби, нпр. на Војводину, Црну Гору, Македонију. То опет 
не спори чињеницу да су многе друге културне компоненте, изграђене и 
преношене у дугим, претходним периодима, чинећи традиционалну националну 
културу, биле заједничке и карактеристичне не само за Србе већ и друге народе 
на Балкану. [29]  
 
 2. Антипатија према туђим државама и према националној држави. 
Чињеница да су Срби дуго живели под туђинском влашћу и да су стране земље 
и након добијања самосталности, утицале на судбину државе изнедрила је ову 
карактеристику српског културног контекста која траје и у XXИ веку. Тај однос 
антипатије и одсуства воље да се следе правила пренео се и на нижи тип 
организације као што је предузеће, а даље је негован у другој половини XX века 
кроз установу самоуправљања. У том смислу један од закључака би могао бити 
да постоје национални културни контексти који иду на руку развоју иновационе 
кулутре који је подстичу и они које за такав развој представљају сметњу и тешко 
савладиву препреку. 
 
 3. Значај земље у формирању друштвено-економских односа. Истичемо 
један фактор а то је: “економски и социјални значај власништва земље ... који је 
утицао на спречавање раста предузетништва ван пољопривреде». Јака везаност 
за земљу обликовала је  породичне односе, однос према власништву, и 
тржишишне односе, утицала је на начин исхране, квалитет живота, однос према 
раду. Опредељење државе за пољопривреду као основну производну делатност 
и пољопирвредне производе и сировне као основне извозне артикле није било 
доследно. Везаност за земљу произвела је јако изражени елемент 
колективизма9 и «егалитарни синдром» као макросоцијалну болест нашег 
друштва до данашњих дана.  

 
9 Три димензије националне културе које се односе на приступ иновацији биле су 
предмет истраживање међу запосленима у 4 велике корпорације које су имале своје 
организације у 30 различитих држава широм света, а то су: избегавање несигурности, 
индивидуализам и колективизам и удаљеност центара моћи.Према овом истраживању 
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 4. Преовлађујући фактор колективизма. Како колективизам утиче на 
предузетништво и иновативност? Онај ко више доприноси него што бива 
награђен губи део мотивације за било који облик допирноса општем напретку, 
онај ко добија више него што доприноси, смањује свој радни допринос, 
предузетничко прегнуће и друге облике партиципације  у развојно релевантним 
активностима. Најсигурнији пут ка стагнацији води преко редистрибутивног 
понашања, кад друштвени субјекти губе стваралачку мотивацију. Он је 
супротстављен афирмацији појединца. Потискивање појединца директно значи 
гушење и потирање великог дела енергије која је битна за  развој. Док учење и 
генерисање нових знања изискује и претпоставља слободу на индивидуалном 
нивоу, колективизам доводи до утапања појединца у конформизам гомиле. 
 
 5. Улога личности и институција. Упркос преовладавајућем утицају 
колективизма, неоспоран је значај појединих, харизматичних личности на развој 
српског културног контекста, пре свега у области писмености, уметности, 
природних наука, квалитета живота, а мање економије, политике, морала и 
етике10. Формалне институције државе - правне, економске, законодавне итд. 
настајале су, функционисале и развијале се са променљивом ефикасношћу. 
Институције државе утичу на способност иновирања обезбеђујући правне 
слободе и економску стабилност (што је садржано у слободи уговорања, 
слободном тржишту финансијских инструмената) и могућности да сви они који 
имају нове и перспективне идеје пронађу потребна средства за њихову 
реализацију. Могуће  су иновације и самих институција, за шта је редак 
позитиван пример био током Царинског рата, који је принудио Владу на потпуну 
преоријентацију традиционалне економске и трговинске политике, на 
укључивање нових тржишта, разноврсност извозне понуде, побољшање 
саобраћајне мреже и јачање привреднополитичких мера подршке на свим 
нивоима. Чини се да је у Србији оваква врста подршке развоју иновацоне 
културе била ретка и да је изостала у пресудним моментима, а пренела се 
историјском инерцијом до савременог доба. 
 
 6. Флексибилност друштвених система и њихова способност 
прилагођавања променама битна је претпоставка њихове динамичке и сваке 
друге ефикасности па и самог опстанка. Како су интеракције кроз које се врше 
прилагођавања првенствено на индивидуалном нивоу колективизам смањује 
флексибилност и умањује развојни потенцијал и на овај начин. А историјске 
прилике су од Србије тражиле незамисливе способности прилагођавања за 

 
индивидуализам - колективизам има последице на врсту избора који се праве у области 
награђивања и компензације иновација и учесника у иновационим активностима. Што 
је јачи колективизам друштво ће више ценити позиве поборника идеје на 
мултидисциплинарну подршку иновационом подухвату. [20]  
10 «Тешко је веровати да би из једног културног миљеа који је непријатиљски 
оријентисан према тржишној привреди (индивидуалној) слободи и демократији – могла 
да искрсне плејада друштвених инжењера који су, попут америчких отаца оснивача, 
створили један институциоанлни амбијент  што на тако срећан начин повезује 
слободу, индивидуалну самореализацију и економску ефикасност.»[30] 
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оптимално искоришћење постојећих ресурса и иновативног потенцијла и њихово 
преношење на исплативије области привреде. Носиоци модернизације у Србији 
често су падали као жртве првенства политке пред економијом и државне 
централизоване контроле над привредом и управом. Тесан појас «културних 
брана» који није само српски специјалитет,[21] знатно је утицао на застој српског 
развојног експеримента, али је неоспоран  развој, напредак и модернизација у 
свим сферама.  
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IV Фактор II: МАКРОЕКОНОМСКИ ФАКТОРИ 

 

 
1. Утицај макроекономских политика на технолошке и 

структурне промене 
 

Макроекономски фактори утичу на формирање националног иновационог 
система, упрошћено речено, тако што достизање макроекономске стабилности 
ствара повољне услове и окружење за поспешивање научно-технолошких и 
иновационих активности. Европска унија својом економском стабилношћу 
успоставља захтеване макроекономске стандарде.[31]   

Земље кандидати треба да испуне ове захтеве до одређеног нивоа који 
води конвергентности и гарантује компатибилност са економијама ЕУ. Под 
претпоставком да је и Србија на путу ка чланству у ЕУ, овај спољни фактор има 
веома значајну улогу у обликовању услова за функционисање НИС па му треба 
посветити већу пажњу. 

 
1.1 Развој политике ЕУ 
 
Три главне области политике ЕУ, које се примењују још од оснивања 

Заједничког тржишта, имају макроекономски карактер: 1. интеграција тржишта 
роба и услуга, чије проширење је посебан случај политике; 2. стабилизација  
девизних курсева и монетарна интеграција; и 3. регионални развој. [32]   

Иако активности које се примењују за осигурање интеграције тржишта и 
регионални развој нису, строго говорећи, макроекономске политике, оне имају 
значајан примарни ефекат макроекономске природе. На пример, интеграција 
тржишта води ка порасту трговине на интерном тржишту, и директне стране 
инвестиције (ДСИ) расту како фирме прилагођавају своје организационе 
структуре имајући у виду проширење тржишта. Трговина и токови ДСИ се такође  
мењају између интерног и спољњег тржишта. Програми Структурног фонда ЕУ 
су средство како за регионалну политику тако и за међурегионални трансфер 
између земаља чланица. Овај механизам треба да резултира фискалном 
стимулацијом земаља чланица и региона који нису корисници (фонда), док се, у 
принципу, подршка Структурног фонда не може користити за смањење 
потрошње. 

Четврта област политике је фискална хармонизација. У случају 
индиректног опорезивања (ВАТ – порез на додатну вредност), процес 
хармонизације је у току. С друге стране, хармонизација директног опорезивања 
прихода и профита остаје пројекат  за будућност. 

 
1.1.1 Економска интеграција и проширење 
 
Економска интеграција се испољава кроз уклањање баријера које 

сегментирају национално тржиште роба и услуга. 
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У иницијалној фази економска интеграција[33] је започета 1958. године 

успостављањем заједничког тржишта (Римски уговор). Састојала се из 
елиминације велике већине тарифа и квантитативних трговинских рестрикција 
између првобитних шест земаља чланица. Ова иницијална фаза је завршена 
елиминацијом свих интерних тарифа унутар Заједнице у јуну 1968. Друга фаза 
економске интеграције започета је 1987. као резултат Јединственог европског 
акта, обухватајући елиминацију: 
• Препрека пораста трошкова (разлике у техничкој регулацији између земаља 

чланица, застоји на границама због царинске процедуре и пратећих 
административних обавеза као што је прикупљање статистичких података, 
оверавање техничких захтева итд); 

• Рестрикција уласка на тржиште (рестрикције на услуге трансакција, у 
секторима као што су транспорт, финансијске услуге итд. рестрикције на 
конкурентност у јавним набавкама итд); 

• Новчана помоћ и пракса у нарушавању тржишта  (јавна помоћ, злоупотреба 
доминантне позиције приватних фирме). 

Проширење тржишта јавља се са првим таласом пријема у ЕУ, 1973.,  
Данске, Ирске и Велике Британије, следи Грчка 1982. У октобру 1990., 
уједињење Немачке довело је  и источне државе у Европску заједницу (de facto 
проширење интерног тржишта). Даље проширење десило се 1995. присупањем 
Аустрије, Финске и Шведске Европској унији. Приступање нових држава ЕУ 
(нарочито оних из Централне и Источне Европе 2003. и 2007.) довело је до 
даљег проширења интерног тржишта. 

 
1.1.2  Стабилизација девизних курсева и монетарна интеграција 
 
Регулација флуктуације девизних курсева унутар Заједнице предузета је 

почев од 1972. широм Европског монетарног система (ЕМС). Државе чланице 
остале су са маргином флуктуације од ±  2,25% у односу на долар и смањиле су 
флуктуацију између респективних курсева својих валута.  Овај механизам је 
потиснут 1979. од стране Механизма девизних курсева  (МДК), који служи истој 
сврси стабилизације путем ближе монетарне координације. 

Први корак ка монетарној унији (Мастрихтски споразум, примењив од 
1.11.1993.) оснажио је координацију економских монетарних политика земаља 
чланица уз мониторинг и вођење монетарне политике, нарочито с обзиром на 
буџетски дефицит и стабилност цена. 

За овим је следио 1994. други корак који је обухватао образовање 
Европског монетарног института (ЕМИ), мера које су осигуравале слободно 
кретање капитала међу земљама чланицама и представљање пет ''критеријума 
конвергенције'',  којима је оцењивана спремност земаља чланица да користе 
јединствену валуту. Ових пет критеријума су: 
• Инфлација земље чланице у претходној години не би требало да прелази за 

више од 1,5% просечну инфлацију три најуспешније земље, 
• Валута треба да буде вођена МДК (+/-2,5% или +/-6% за фунту и пезету) 

током најмање две предстојеће године и не сме да девалвира, 
• Дугорочне каматне стопе не смеју да се повећају следеће године за више од 

2%  просека три најуспешније земље, 
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• Предмет одлучивања (ЕКОФИН савета) неће бити текуће повећање 
буџетског дефицита (нпр. превазилази 3% од БДП)  у годишњем буџету, 

• Акумулирани државни дуг  не сме да пређе 60% од БДП. 
Лансирање јединствене валуте и неопозиво фиксирање девизних 

курсева учествујућих земаља (Евро зона) почело је 1. јануара 1999., вођено од 
Европске централне банке (ЕЦБ), са основним доприносом стабилизацији цена. 
Ова институција је одговорна за формирање каматних стопа и вођење девизних 
операција. Са повећањем броја чланица Уније повећава се и величина Евро 
зоне. 

 
1.1.3 Хармонизација пореза 
 
Први корак у хармонизацији пореза започет је општом применом ВАТ 

широм земаља чланица, замењујући различите индиректне порезе. 1967. су 
донете две директиве које су земље које нису примењивале ВАТ приближиле 
остатку заједнице. Следеће нове чланице примењују ВАТ као предуслов за 
учлањење или одмах након добијања чланства. 1977. је усвојена заједничка 
основа за опорезивање. 

Од 1. јануара 1993., земљама чланицама је представљена стандардна 
минимална стопа ВАТ од 15%, са изузетком од око 20 производа и услуга, с 
обзиром на природу њихове кулутрне или друштвене суштине. Ови изузети 
производи или услуге су предмет минималне стопе од 5%. ВАТ се плаћа у 
земљи коришћења и курс је под условима примењивим у тој земљи. Остале 
области индиректног опорезивања обухваћене хармонизацијом биле су 
царинске дажбине и порези на енергију 

Хармонизација директних пореза за нпр. предузећа, капитал, појединце 
остаје и даље изван сфере тренутне правне регулативе ЕУ, међутим постоји 
Споразум којим се покрива опорезивање дивиденди које филијале плаћају 
њиховим матичним компанијама лоцираним у ЕУ  и намети на капитал расту у 
зависности од спајања или раздвајања фирми, трансфера имовине или размене 
акција. 

Применом ЈЕТ  и јединствене европске монете у већини земаља 
чланица, националне фискалне разлике су највећи последњи извор нарушавања 
тржишта ЕУ. Из тог разлога фискална хармонизација је најзначајније политичко 
питање за блиску будућност и предмет расправа на нивоу заједнице. Међу 
предложеним мерама које имају за циљ смањење разлика у фискалним 
аранжманима између земаља чланица су: Представљање новог заједничког 
система ВАТ, Већа координација пореских политика земаља чланица, Јачање 
коопрације у циљу спречавања избегавања плаћања пореза. 

 
1.2 Регионалне политике 
 
Имплементација програма (финансираних кроз структурне фондове) за 

подршку структурном прилагођавању земаља чланица у одређеним регионима, 
започета је 1975. Ови програми су подржани у четири најсиромашније земље 
(Ирска, Грчка, Португалија и Шпанија) и Кохезионим фондом формираним 1993. 
Уз то, постоје програми за подршку развоја људског капитала као што је 
Европски социјални фонд, у свим европским регионима. Они су установљени на 
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основу Римског уговора, али финансијска подршка је била ограничена све до 
значајног пораста броја незапослених у 1970-им годинама. 

Придружене земље (2003., 2007.) су такође биле примаоци фондова за 
промоцију регионалног развоја, и као најсиромашније чланице Уније, 
захваљујући овој политици наставиле су да примају значајну помоћ и када су 
постале чланице. На слици iv -2.2 шематски су приказани сви могући ефекти 
европске политике на структурне промене и понуду и тражњу технологија. 

 
2. Наднационалне макроекономске политике и 

допринос националној науци и технологији 
 
 Предмет нашег интересовања усмерен је на допринос кључних области 

политике ЕУ (као што  је успостављање заједничког тржишта, његова транзиција 
ка економској унији и припрема за примену монетарне уније) националној науци 
и технологији (за  који  предпостављамо да може бити позитиван или 
негативан)11. [34]   У ту сврху  ефекте макроекономске политике сврставамо у 
четири категорије: 

1. Трошкови технологије  
2. Утицај различитих сектора на економију  
3. Тражња за технологијама  
4. Очекивања и несигурност. 
 
Наднационалне политике дају макроекономске ефекте на нивоу 

појединачних земаља чланица, и претпоставка је да имају реперкусије на 
тражњу и понуду технологија, на економску структуру ишчекивања и 
несигурности, коначно на национални НТ систем и ефикасност националних НТ 
политика. Будући да су узроци и последице повезивања политика иницираних на 
европском нивоу и националних НТ система веома комплексни, намећу се 
четири групе питања где свака одговара једној од области поменутих политика. 
• Какав утицај имају последице економске интеграције и проширења, које 

резултирају првенствено променом величине тржишта и организацијом 
производње, на понуду и тражњу технологија у земљама чланицама? 

• Имајући у виду монетерну интеграцију чини се неопходним да се разликују 
три периода: 

o Период дејства Механизма стабилизације девизног курса за 
приступање интеграцији.  

o Период процеса изградње монетерне уније за који је конвергенција 
економија земаља чланица кључно питање. 

o Последњи период у коме је јединствена европска валута била 
примењена у већини чланица (Евро зона) као и јединствена Европска 

 
11 У овом поглављу се углавном позивамо на резултате пројекта MACROTEC - 

Integration of macroeconomic and S&T policies 2002/2004, (НИ пројекат у Петом 
оквирном програму ЕУ) Impact of suprantational macroeconomic policies on technology 
and structural change, Working paper for Macrotec group (November 2000). C. Le Bas, D. 
Longeau, K. Williams, Centre Walars, Universite Lyon2-CNRS 
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монетерана политика. (Ова политика је у надлежности Европске 
централне банке која одређује  каматне стопе у Евро зони.)  

 
У истраживањима највећа пажња је посвећена механизмима везаним за 

други период.  
1. Које су последице  конвергенције на технолошке активности? 
2. Да ли је процес фискалне хармонизације водио ка слободнијем 

деловању тржишних снага и смањио утицај фискалних намета на локализовано 
одлучивање у фирмама? Који ће ефекти, ако их буде, бити на понуду и тражњу 
технологија у земљама члaницама? 

3. До које мере ће се регионалне политике ослањати на помоћ 
Структурних фондова у повећању јавних и приватних трошкова за ИР? Какав ће 
бити утицај, ако га уопште има, на понуду технологија у том региону? 

Следећи одељак је посвећен идентификацији могућих утицаја везаних за 
ова питања. 
 
 2.1  Идентификација утицаја 
 
 Могући импакти подстакнути економском интеграцијом и проширењем, 
монтерном интеграцијом и хармонизацијом класификовани су према томе да ли 
се јављају на макро, микро или сектрорском нивоу. Види слику iv -2.1 
 

2.1.1 Ефекти економске интеграције и проширења 
 
Економска интеграција и проширење имају далекосежне ефекте који су 

добро документовани у литератури, а могу се сажети у следећем: 
 

Макроекономски ефекти 
• Преусмеравање инвестиција и стварање интерне трговине. Домаће 

фирме реалоцирају своје ресурсе између региона на принципу 
компаративних предности (интра-зонска рационализација производње), то  
води ка повећању ДСИ и трговнских токова унутар интерног тржишта. [35]   

• Креирање инвестиција и преусмеравање трговине. Стране фирме 
реалоцирају своје производне ресурсе из спољашњег окружења у  
унутрашњост интерног тржишта, то води ка смањењу екстразонске трговине 
уз повећање интразонске трговине унутар интерног тржишта (крерање 
инвестиција и преусмеравање трговине). 

• Повећање инвестиција и прихода. Као резултат реалокације производних 
ресурса, фирме унутар зоне инвестирају јер је производња реорганизована и 
њихов обим се увећава (ефекат убрзања). Повећање инвестиција и 
производње подиже приходе, који за узврат повећавају потрошњу 
(мултиплајер ефекат), производњу и следствено томе инвестиције (ефекат 
убрзања), и тако даље. 

 
Секторски ефекти 

• Просторна организација производње. Компаративна предност региона је 
што су слободни да играју значајнију улогу у лоцирању одлука фирми. То 
води ка некој врсти договора између сектора будући да се фирме у једној 
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земљи формирају и распростиру у зависности од одређених регионалних 
предности. Када су ове предности технолошке природе, фирме са 
одређеним технолошким потребама могу да се групишу у регионалне 
кластере што им даје предност на пољу технологије. 

• Индустрије у оквиру економије обима. Реорганизација производње и 
повећани приступ тржишту могу довести до концентрације и повећања 
величине предузећа у индустријама у којима већ постоји могућност развоја 
економије обима. Примери ових индустрија су транспортна средства, 
хемикалије, производња машина и инструментата (канцеларијске машине, 
пољопривредне и индустријске машине, електрични и електронски уређаји), 
индустрија папира и штампе. 

• Надолазеће индустрије. Приступ ширем географском подручју може 
омогућити надолазећим индустријама, где тржиште деле велике и мале 
фирме и постоји неколико коегзистирјућих технологија  и нема доминантног 
стандарда (нпр. микро компјутери, ласер, медицинска опрема ...), да се 
развију производне и тржишне нише. Успостављање заједничког тржишта 
изгледа да је имало значајни ефекат на ове индустрије. 
Производне/тржишне нише знатно расту са географским подручјем које 
опслужују, док нетарифне баријере нису успориле трговину унутар Заједнице 
у прошлости. 

• Индустрије масовне производње. У индустријама које карактерише 
масовна производња, мала диференцијација производа, где је удео на 
тржишту значајан за профитабилност фирме, и минимални ниво улагања у 
ИР је значајан. Реорганизација производње, концентрација следеће 
индустрије и повећана кооперација између предузећа, јављају се у виду 
напора да се повећа конкурентност предузећа на глобалном тржишту. 

 
Микроекономски импакти 

• Реорганизација производње. Када дође до реорганизације производње, 
она води ка повећању фирми са повећаним капацитетима за преузимање 
већих и ризичнијих ИР пројеката. То такође води ка више европских ИР 
заједничких улагања и амбициознијих ИР пројеката. У оба случаја трошкови 
технологије распоређени су на већу количину резултата. 

• Доступност ресурса. Потреба да се производи прилагоде националним 
стандардима је нестала, ослобађајући ресурсе  који  се могу користити за 
финансирање ИР везаног за нове производе и процесе. 

• Величина тржишта. Повећано тржиште пружа могућности за економију 
обима и мање производне трошкове, и знатно смањује трошкове ИР 
активности по јединици излаза. 

• Конкурентност. Појачана конкуренција широм Заједнице води ка 
елиминацији монополног профита претходних националних фирми. Као 
последица овога смањени су интерни ресурси спосoбни да финанисрају ИР 
активности као и капацитет ових предузећа да се носе са ризичним ИР. Као 
последица могуће је да ће се и ИР активности на сличан начин смањити. 
Појачана конкурентност води ка потреби за развојем нових производа и 
услуга, што ће резултирати повећаном потребом за иновацијом производа. 
То такође води ка повећаној производној ефикасности, што може довести до 
повећане потребе за иновациојом процеса. [36]    
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2.1.2 Ефекти фискалне хармонизације у будућности 

 
Фискална хармонизација широм ЕУ је у раној фази. Зато се у овом делу 

представљају само њени очекивани ефекти. 
 

Макроекoнoмски ефекти фискалне хармонизације 
• Опорезивање и  трошкови владе. Фискална хармонизација смањује пореску 

конкурентност између држава и могућност предузећа да користи разлике 
националних пореских политика за смањење својих пореских плаћања. Изгледа 
да ће имати позитивне ефекте на способности земаља чланица да финансирају 
јавну потрошњу. С друге стране, смањена пореска конкуренција међу њима 
може резултирати повећаним јавним расходима због повећаних могућности 
земаља чланица да смање избегавање плаћања пореза. 

• Запосленост. Фискална хармонизација смањује потребу наметања високих 
каматних стопа на међународне мобилне производне фактора (капитал, 
високостручна радна снага), а истовремено ће наметати више каматне стопе на 
непоктретне производне факторе, нарочито неквалификовану радну снагу. 
Такође ће можда, омогућити земљама чланицама да смање порез на плаћену 
запосленост уопште и скрену ситуацију ка ''лошим предузећима'' као што су она 
који емитују угљен диоксид, уз повећање опорезивања таквих предузећа  
смањио би се и ризик загађења животне околине унутар Заједнице. 

• Преусмеравање инвестиција. Конвергенција опорезивања предузећа ћа 
модификовати ДСИ и трговинске токове ако предузећа буду алоцирала своје 
производне ресурсе између земаља на основу компаративних предности. 
 

Секторски ефекти фискалне хармонизације 
На локацијске одлуке предузећа мање ће утицати обзири према 

националним фискалним разликама. Компаративне предности сваке локације 
имаће значанију улогу у детерминисању просторног распореда индустрије. Када 
су компаративне предности технолошке природе, предузећа са одређеним 
технолошким потребама могу да образују кластере у региону који имају 
предности на пољу технологије. 

 
Микроекономски импакти фискалне хармонизације 
Микроекономски импакти који проистичу из резултата фискалне 

хармонизације обухватају повећану конкуренцију на основу продуктивности и 
квалитета више него ниже пореске стопе и повећно тржиште, ако се порези који 
утичу на сегментацију тржишта смање или укину. Како ће ови могући будући 
ефекти утицати на понуду и потражњу технологија, ако се уопште неки импакт 
буде осетио, за сада није јасно. 
 

2.2 Даља истраживања – отворена питања 
 

У светлу претходно идентификованих импаката, постављају се нека 
могућа питања за даља истраживања, она су највише везана за монтеране 
интеграције и удар конвергенције: 
• Какве  ће бити могуће последице овог двојног ефекта на ИР пројекте? 
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• Какав ће бити допринос економске интеграције и проширења развоју нових 
технологију у областима у којима је ЕУ у прошлости заостајала? 

• Какви ће бити ефекти будућих проиширења ЕУ на предмете ИР пројеката? 
 

Главни проблем произашао из удара конвергенције је начин на који ће 
буџетски резови утицати на јавне трошкове за ИР и последични ефекат на 
трошкове предузећа за ИР. Постоје ли националне особености конвергенцијског 
удара? На пример, да ли су земље са великим јавним сектором више подложне 
од других? Који су ефетки смањења буџета за војне/цивилне технологије? Какви 
су ефекти смањења буџета на пројекте у приватном пословном ИР сектору? 
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3.  Односи макроекономских режима и структурних 
промена у индустрији 

 
Макроекономске политике се углавном обликују и примењују без 

експлицитног разматрања њихових ефеката и детерминанти на индустрије и 
њихове структуре. Макроекономска стабилност, која може бити и сама по себи 
циљ, сматра се идеаланим оквиром за структурне промене у привреди. 
Међутим, као што је на слици IV-2.2, приказано шематски, све мере 
макроекономских политика воде ка структурним променама индустрије и 
повећању или смањењу снабдевања технологијама. Идеја о томе да постоје 
комплексни односи између макроекономских политика и структурних промена је 
интуитивно прихватана, али је ретко коришћена у анализама. Ова пракса је 
водила ка потпуном одвајању макроекономских и секторских политика, било да 
су оне индустријске или технолошке. 

Односи између макроекономске стабилности и интензитета структурних 
промена, анализирано кроз промене у структурама трошкова индустрије12, имају 
велики значај за земље Централне и Источне Европе (ЦИЕ) чије индустрије су 
претрпеле дубоке промене у структури трошкова током периода који 
карактерише побољшање макроекономске стабилности.  

У раном периоду транзиције (1990-1999.), однос између компактности 
макроекономских политика и њихових ефеката на економски раст био је предмет 
широких расправа међу економистима. Међутим, ове расправе су вођене у 
агрегатним терминима у релацијама између дефлаторног / инфлаторног 
карактера макроекомских политика на ефекте раста, имајући мало разумевања 
за односе између макро и микро/мезо детерменанти и ефекта транзиције. [40]    

Овде је приказан покушај унапређења разумевања односа између 
макроекономских режима и микро/мезо аспеката анализирајући промене у 
структруама трошкова индустрије у неколико земаља ЦИЕ, а коришћењем две 
нове композитне мере 1. макроекономске стабилности и 2. промена интензитета 
трошкова. Основна идеја је да макроекономске политке треба да узимају у обзир 
интензитет промена у структурама трошкова и њихове ефекте на компактност 
макроекономског режима. Сличне макроекономске политике ће имати различите 
ефекте на индустријске секторе и укупни раст. Успешна макроекономска 
политика ће експлицитно узмати у обзир наглашену индустријску структуру, и 
посебно интензитет промена у трошковима.  

1. Структуре трошкова унутар индустрија (у свим земљма) су хомогеније од 
структуре трошкова унутар земаља (у свим индустријама). Ово наводи 
на закључак да сличне макроекономске политике у различитим земљама 
могу имати различите ефекте на индустрије (секторе) и отуда различите 
укупне ефекте на раст, у зависности од индустрије и структуре трошкова. 

2. Индикатори промена у структурама индустријских трошкова су 
конструисани, затим декомпоновани у међу-индустријске, структурне и 
компоненте специјализације како би се откриле разлике  у мерењу 

 
12 D.Kutlača, S.Radošević, Macroecnomic Regimes and Changing Cost Structures in Central 
and Eastern Europe, 2006, резултати пројекта MACROTECH 
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различитих компонената у ЗЦИЕ. У пет од шест земаља интра-
инустријске компоненте промене у интензитету трошква су доминантне. 

3. Композитни индикатор макроекномског режима је конструисан, 
коришћењем метода идеалне тачке и вишекритеријумског одлучивња. 
Ово омогућује да се примени шема макроекономске стабилности у 
временском низу узмајући за „апсолутну стаблност“, ситуацију у којој су 
пет макроекономских варијабли нула као идеална тачка. 

4. Два индикатора, агрегатни индикатор интензитета промене трошкова и 
композитни индикатор макроекономске стабилности су повезани и њихов 
однос је интерпретиран за пет земаља ЦИЕ. Претпоставило се да 
макроекономска политика треба да узме у обзир однос макроекономске 
стабилности и интензитета промене трошкова. Придржавајући се ових 
критеријума наглашене су неке могуће импликације макроекономских 
политика за ових пет земаља ЦИЕ. 

 
3.1 Макроекономија, индустрија и структура трошкова 

 
Макроеконмске политке, као што је речено утичу на економију у целини. 

Међутим, већина макроекономских инстурмената узима облик микроекономских 
регулатива за одређене компоненте система. Упркос намерама макроекономске 
политке (МЕП) имају важан ефекат на индустрију који се разликује од индустрије 
до индустрије у зависности од структуре трошкова. Сличне МЕП могу имати 
веома различите укупне ефекте кроз њихове различите индустрије (секторе) пре 
него макроекономске ефекте.  

Ово тумачење је засновано на претпоствци да је структура трошкова 
било које индустрије хомогена у различитим земљама на истом нивоу 
развоја. Нпр. анализе ОЕЦД из 1983. [39] показују хомогеност структуре 
торошкова машинске индустрије између Француске, Немачке и Велике 
Британије. Пошло се од следеће две претпоставке: 

1. Компоненте трошкова исте индустрије у различитим земљама су 
релативно стабилне и рефлектују дугорочне финансијске и техничке 
особености специфичне индустрије. Технолошке особености 
детерминишу струкутру трошкова индустрије. Развој технологије захтева 
основну трошковну структуру, тј. профил трошкова је једнак за једнаке 
индустрије и технологије. 

2. Технологија детерминише дистрибуцију трошкова за текуће резултате и 
инвестиције за будуће резултате. Овај однос међутим, може бити 
детерминисан макроекономским условима, у дужем периоду ефекти 
специфичних одлика индустрије преовладавају. Неуједначеност између 
токова новца (фонодва) за текућу производњу и токова за будућу 
производњу детерминише дугорочно „здравље“ индустрије и предузећа. 
Засновано на овим двема претпоставкама истраживања, тестирана је 

препоставка да су структуре трошкова индустрија у различитим земљама на 
сличним нивоима развоја, хомогеније тј. сличније. Супротна хипотеза би била да 
ли су структуре трошкова исте индустрија специфичније за земље или за 
индустрије. Ако је прва хипотеза тачна, истраживање индустријских (секторских) 
аспеката различитих макроекономских политика би било потврђено. 
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У циљу исптивања сличности или разлика структуре трошкова по 
земљама или индустријама прикупљани су подаци о трима трошковима 
(инвестиције, плате, материјални трошкови) на нивоу индустрије за шест 
земаља ЦИЕ. После прорачуна удела сваког трошка у резултату, анализиран је 
однос између података по индустријама и по земљама коришћењем 
стандардних девијација и коефицијената варијација, путем једнокритеријумске 
анализе варијансе, и путем коресподентних анализа. 
 

3.2 Мерење стабилности макроекономског режима 
 

Макроекономска стабилност је била и јесте од огромног значаја за 
земље ЦИЕ из неколико разлога. Прво, стабилност цена је од суштинског 
значаја за ефикасан процес реалокације ресурса и разликовање профитабилних 
и непрофитабилних произода, предузећа и индустрија. Друго, стабилност је 
важна за привлачење страног капитала, и за функционисање отвореног 
тржишта. 

Макроекономска стабилност је комплексан појам и не може се 
редуковати на једну варијаблу, било да су то цене, девизни курс или буџетски 
дефицит. Ефекти макроекономије на индустрију функционишу путем 
„макроекономског режима“ или композиције различитх варијабли, пре него путем 
појединачних макроекономских варијабли. Циљеви који се постижу 
појединачним макроекономским варијаблама могу донекле бити замењени. На 
пример, ниска инфлација може бити замењена високим буџетским дефицитом 
или обрнуто. Растући девизни курс може бити замењен високим дефицитом 
текућег рачуна и обрнуто. Макроекономска стабилност може се постићи 
различитм портфолијима макроеконосмких варијабли који обликују специфични 
макроекономски режим сваке земље. 

У циљу објашњења сваке замењивости макроекономских варијабли и 
потпуне покривености свих нивоа стабилности конструисан је композитни 
индикатор макроекономског режима, коришћењем следећих варијабли: 1. 
каматна стопа, 2. инфлација, 3. рацио између  купновне снаге (ППП) и 
номиналне вредности курса, 4. буџетски дефицит, и 5. текући рачун. Композитни 
индикатор је конструисан за макроекономске режиме земаља ЦИЕ коришћењем 
Метода иделане тачке за вишекритеријумско одлучивања (Зелени, 1976). [41]    

Новост овог индикатора је да нам омогућава покривање две компоненте 
макроекономског режима. Прво, представља агрегирање пет појединачних 
индикатора (каматна стопа, инфлација, вредности курса, буџетски дефицит, и  
текући рачун) у једном агрегатном индикатору. Друго, омогућава мерење 
растојања поједине земље у одређеној години од иделаног положаја или 
„референтне земље“. „Референтна земља“ је стање у којем су МЕВ на нули и у 
којем је разлика између номиналног и ППП девизног курса такође нула. 

Показало се да су разлике у прекиду нестабилности у Бугарској, 
Македонији, Украјини и Русији у поређењу са ЦИЕ, јасно видљиве. У овом 
контексту румунска нестабилност се више није чинила тако драматичном. 
Велике разлике између периода стабилности и нестабилности су приметне у 
случају Хрватске, као и веома стабилан макроекономски режим Словачке. Ниво 
укупне стабилности Мађарске, Чешке и Пољске је средњи када се упореди са, 
једне стране Русијом и Украјином, а са друге Хрватском и Словачком. 
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Односи између стабилности макроекономских режима представљени као 
коефицијенти варијације растојања од „референтне земље“ и просечне близине 
или удаљености макроекономског режима од „референтне земље“ су умерено 
позитивни. 
 

3.3  Мерење макроекономског режима у Србији 
 

Користећи описану методологију предузели смо истраживање 
стабилности макроекономских режима у земаља обухваћеним пројектом 
MАCROTЕH у наредном периоду, од 1999. до 2006. године, а овом скупу земаља 
додали смо и Србију, за коју није било могуће у претходном истраживању добити 
податке. Тиме смо добили временски велику статистичку серију 
макроекономских варијабли, на основу које смо израчунали композитне 
индикаторе за све истраживане земље (види Прилог ). 
 
Слика IV-3.1: Агрегатна оцена стабилности макроекономског режима у Србији 
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Извор: истраживање аутора 

 
Према тенденцијама кретања композитног индикатора за Србију он још 

увек не показује знаке значајног приближавања земљама које су у претходном 
периоду (1989-1999.) прошле кроз транзицију. Период од 1991-1994. је период 
нестабилног макроекономског режима за, пре свега Србију, али и Украјину, 
Русију, Македонију и Хрватску. Након неколико година изузетне нестабилности 
проузроковане енормном инфлацијом (1990-1994.), уследио је период релативне 
стабилности, упоредив и сличан са земљама које смо узели у овој студији за 
поређење (Македонија, Пољска, Румунија, Русија, Украјина, Хрватска). Током 
1999. у Србији долази до наглог удаљавања од референтне тачке које је у 
наредном периду стабилно високо, са тенденицијом враћања ка референтној 
тачки. У овом периоду, почев од 1999. сличне тенденције су се испољиле у 
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Русији и готово исте у Македонији, незнатно повећање у Хрватској а затим 
приближавање референтној тачки.  

 
 

Слика IV-3.2:Агрегатна оцена стабилности макроекономског режима -  поређење 
Србије за изабраним земљама ЦИЕ 
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Извор: истраживање аутора 
 
Оцене транзиционих промена са стањем на почетку транзиције 1989. и 

2006. године показују на пропуштене почетне предности Србије у односу за 
земље из најближег окружења, које су у овом тренутку (2006.) са знатно бољим 
оценама по готово свим индикаторима (табела IV-3.1). 
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Табела IV-3.1 : Оцена транзиционих промена, стање  1989. и 2006. године 
 БУ ХР МК РУ СР 
 г1 г2 г1 г2 г1 г2 г1 г2 г1 г2 
Приватизација великих 
предузећа 

1 4 1 3.3 1 3.3 1 3.6 1 2.6 

Приватизација малих и 
средњих  предузећа 

1 4 3 4.3 3 4 1 3.6 3 3.6 

Реструктурирање  
предузећа 

1 2.6 1 3 1 2.6 1 2.6 1 2.3 

Либерализација цена 1 4.3 2.6 4 2.6 4.3 1 4.3 2.6 4 
Трговина 1 4.3 2 4.3 2 4.3 1 4.3 2 3.3 
Политика 
конкурентности 

1 2.6 1 2.3 1 2 1 2.6 1 1.6 

Реформа банкарског 
система и 
либерализација камата 

1 3.6 1 4 1 2.6 1 3 1 2.6 

Тржиште акција и 
небанкарске фин. 
институције 

1 2.6 1 3 1 2.3 1 2 1 2 

Реформа 
инфраструктуре 

1 3 1.3 3 1 2.3 1 3.3 1 2 

Телекомуникације 1 3.3 1 3.6 1 3 1 3.3 1 2.3 
Железница n.r. 3.3 n.r. 2.6 n.r. 2 n.r. 4 n.r. 2.3 
Енергетски сектор 1 3.6 1 3 1 3 1 3.3 1 2.3 
Путеви 1 2.6 1.6 3 1.6 2.3 1 3 1 2.6 
Воде и отпадне воде 1 3 1.6 3.3 1 2.3 1 3.3 1 1.6 

 
Легенда: БУ–Бугарска, ХР–Хрватска, МК–Македонија, РУ–Румунија, СР–

Србија; г1–1989.г.; g2–2006. година; н.р.–није расположиво. 
Распон оцена: од 1 (најлошија) до 4+ (најбоља ). 

Извор: [ЕBRD, 2007]. [42]    
 
3.4  Истраживање индустријског аспекта макроекономских 

политика 
 
Мерење стабилности макроекономских режима потврдило је општу 

претпоставку о појединачним земљама и компатибилно је са подацима о 
појединачним макроекономским варијаблама. Синтезом пет индикатора и 
уношењем подтака о напредовању земаља током времена у стању смо да 
сажмемо веома комплекесан аспект макроекономије у један индикатор. 
Међутим, композитни индикатор укупне стабилности макроекономског режима 
само синтетише опис ситуације. Он нам не говори ништа о томе да ли је 
достигнути ниво макроекономске стабилности одржив, одговарајући или 
некомпатибилан са нивоом структурних промена, и да ли се може прилагодити 
разликама у јачни промена у трошковима широм различитих земаља. У ту сврху 
је направљена веза између композитног индикатора макроекономске 
стабилности и промена у структури трошкова.  
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Промене у структури трошкова могу се узети као структурни фактор, који 

може јако да утиче на макроекономске политике и обрнуто. Значај промена у 
структури трошкова за макроеконмску политику је препознат кроз техничке 
промене засноване на информационим технологијама (ИТ). ЦИЕ економије су 
искусиле промене великог обима у конкурентности својих индустрија, заједно са 
различитим нивоима промена у структури трошкова. Предметна анализа је била 
заснована на подацима за три врсте трошкова на нивоу индустрије за пет 
земаља ЦИЕ за које су подаци били доступни. 

Показало се да је струкутра трошкова унутар индустрија знатно 
хомогенија него унутар држава. Чињеница да су структуре трошкова више 
индустријски него државно специфичне у потпуности потврђује истраживање 
индустријског аспекта макроекономских политика. Сличне макроекономске 
политике ће имати различите секторске (индустријске) укупне ефекте раста. 
Успешна макроекономска политика ће експлицитно узимати у обзир наглашене 
индустријске структуре и посебно интензитет промена у трошковима. 

Агрегатни индикатор промена у трошковима је прорачунат за сваки од 
три трошка, као и за три велике компоненте промене (интра индустрија, 
структурална и компонента специјализације). Анализа промена трошкова и 
њихових компоненти показује јаке промене у интензитету трошкова у Пољској и 
Румунији с једне стране, и низак интензитет у Мађарској, Чешкој и Словачкој с 
друге. Доминантна компонента је међу-индустријска. Једино је у Мађарској и 
Словачкој значајан реалтивни удео структурне компоненте. Удео агрегатних 
трошкова је порастао у Пољској, а маргиналан је или опао у остале четири 
економије. 

У циљу успостављања односа између промена у структури трошкова и 
макроекономског режима, конструисан је композитни индикатор макроеконмског 
режима заснован на идеалној тачки метода вишекритеријумског одлучивања. 
Овај индикатор је заснован на пет макроекономских варијабли. Он синтетизује 
опште стање макроекономије допуштајући вишеструку замену различитих 
варијабли, и узима се за цео микс политке, или односе између сваке од пет 
варијабли. Такође је обликовано стање укупне макроекономске стабилности у 
смислу удаљености од иделане државе за 11 земаља ЦИЕ за период између 
1990-1999.  

Тренд према растућој макроекономској стабилности  приметан је у свим 
земљама ЦИЕ. Међутим, нивои и динамика се разликују од земље до земље. 
Унутар групе од шест земаља за које су постојали детаљни подаци о структури 
трошкова на нивоу индустрије, постоје различитости између Румуније, с једне 
стране и Пољске, Словачке, Чешке и Мађарске са друге, у смислу нивоа 
стабилности њихових макроекономских режима. 

Однос између композитног индикатора макроекономског режима и 
промена у интензитету трошкова за сваку земљу показује три различите 
ситуације. За Мађарску, Чешку и Словачку низак интензитет промена у 
трошковима уз висок ниво укупне макроекономске стабилности. За Румунију 
веома јак интензитет промена у трошковима и слаба укупна макроекономска 
стабилност током деведесетих година. За Пољску висок интензитет промена у 
трошковима уз висок ниво укупне макроекономске стабилности. Пољски шаблон 
се значајно разликуе од претходна два шаблано и указује на веома крут 
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макроекономски режим уз растући удео агрегатних трошкова у резултату и 
проблемима у трошковној конкурентности. 

Мали број земаља и ограничени сет података није допуштао да се уради 
економетријско тестирање односа између интензитета трошкова и промена у 
макроекономском режиму. Упркос ових ограничења, кроз промене у интензитету 
трошкова установљен је однос између структуралних фактора и 
макроекономског режима у случају земаља ЦИЕ. 

Истраживање односа између структуралних фактора и макроекономског 
режима је значајно у периодима дубоких технолошких промена које обликују 
структуру трошкова економије. 

Имплицитно овај приступ показује да макроекономске политке треба да 
узимају у обзир однос између макроекономске стабилности и интензитета 
промена у трошковима. Овај предмет је од великог заначаја у процесу 
приступања ЕУ када се номинални критеријуми конвергенције прате независно 
од нагалшених структурних фактора. Промене у структури трошкова треба да се 
посматрају као један од индикатора који узима у обзир подесност номиналних 
критеријума конвергенције за појединачне земље.  

 
4.  Закључно разматрање 
 
Иако макроекономске, па и економске политике нису у домену 

истраживања аутора, није било могуће заобићи их као један од најзначајнијих 
фактора утицаја на обликовање националног иновационог система. Опште је 
прихваћено тумачење да макроекономска нестаблност проузрокује и 
нестабилност економских и друштвених система, што је нарочито 
карактеристично за Србију. У претходном делу рада покушали смо, ослањајући 
се на истраживања других аутора, као и на наше истраживање, да 
аргументујемо тврдње везане за узрочно последичне везе макроекономских 
политика и технолошког развоја.  

У првом делу поглавља које се односи на макроекономију као фактор у 
обликовању НИС само смо наговестили све могуће аспекте ефеката 
макроекономске политике на четири категорије: Трошкови технологије, Утицај 
различитих сектора на економију, Тражња за технологијама и Очекивања и 
несигурност.  

Методолошки оквир овде представљен и коришћен у истраживању 
односа између макроекономских политика и технолошких промена у другим 
земљама смо покушали да применимо и на Србији, али услед недостатка 
података везаних за трошкове индустрије наша анализа није могла да буде 
потпуна, већ се заснива само на претпоставкама везаним за сличности 
појединих фаза транзиције земаља ЦИЕ. 
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V  Фактор III: ИНОВАЦИОНИ КАПАЦИТЕТИ 

ПРЕДУЗЕЋА  (И СПОСОБНОСТ ЊИХОВОГ 
ИСКОРИШЋЕЊА) 

 
 

1.  Истраживање иновационих активности у Европској 
унији 

 
 
1.1 Уводна разматрања 

 
Предузећа, као основне јединице националних иновационих система, 

могу бити укључена у иновационе активности из бројних разлога, а исто тако 
иновационе активности могу бити нарушене бројним факторима. Способност 
предузећа да има користи од својих иновационих активности такође је фактор 
који утиче на иновације. Значај и утицај већине ових чинилаца могуће је 
измерити, а добијени подаци осим статистичке прегледности и потпоре у 
формулисању политика развоја, дају основе за размишљања о постојању 
разлика у приступу и спровођењу иновационих активности од државе до државе.  

Могућност поређења и уочавања сличности и/или разлика потврђује не 
само сврсисходност концепта националног иновационог система, већ и 
националне иновационе културе – свих система (и свих врста организација) 
унутар датог националног иновационог система. Иновациона култура као основа 
за остварење и развој иновационог менталитета је последично регулатор 
иновационог понашања унутар система, а с друге стране она рефлектује 
променљиве услове спољних друштвено-економских, институционалних и 
организационих фактора који утичу на формирање и развој иновационих 
система на свим нивоима. Обављање периодичних истраживања иновационих 
активности у предузећима предуслов је не само за праћење нивоа технолошког 
развоја, токова знања и капитала, планирање улагања и развоја и опстанак 
предузећа на тржишту, већ и за сагледавње постојеће и изградњу пожељне 
иновационе културе организације. У овом раду је најпре дат преглед 
истраживања иновационих активности на нивоу вишем од државног - на 
наднационалном нивоу – каква је Европска унија. 

Иновационе политике земаља чланица Европске уније (ЕУ) у основи 
зависе од постојања чврсте статистичке основе. Иновациони извештај заједнице 
– Community Innovation Survey – CIS, почев од 90-их година двадесетог века 
умногоме обезбеђује ту основу13. Овај извештај је главни статистички 
инструмент Уније који омогућава мониторинг иновационих активности (ИА) у 
Европској унији, а и шире, будући да и неке земље нечланице спроводе слична 
истраживања користећи методологију ЕУ. CIS доприноси бољем разумевању 
иновационих процеса истовремено анализирајући ефекте иновација у привреди 
(утицај иновација на конкурентност, запосленост, економски раст, облике 

 
13 The Community Innovation Survey –Status And Perspecitves, EC DG XIII, 1994. 
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трговине). CIS је први пут предузет 1992. године (CIS 1); CIS 2 1996. за период 
(1994-1996), а CIS 3 2001. године (период 1998-2000). Током 2005. године неке 
од земаља чланица ЕУ (Велика Британија нпр.) предузеле су већ CIS 4 
истраживање за период 2002-2004. Прикупљање и анализа података су 
подржани путем различитих истраживачко-технолошко-развојних (ИТР) оквирних 
програма Заједнице. Од 2000. године CIS је постао највећи извор података за 
“Еuropean Innovation Scoreboard”.  

 
1.2. Методологија CIS 

 
Методолошка основа CIS се базира на Осло приручнику14, а прикупљање 

података обављају статистички бирои или компетентне истраживачке 
институције земаља чланица. Резултати истраживања су обрађивани на 
националним нивоима коришћењем заједничке методологије а прослеђивани су 
Еуростату за међудржавна поређења. Подаци о ИА из CIS 3 су у већини 
случајева прикупљани испитивањем слојевитих узорака. Узорци из CIS 3 су 
добијани коришћењем случајног одабира у сваком слоју, касније су дефинисани 
комбинацијом класе величине броја запослених и NАCЕ15 сектором. Статистичка 
јединица унутар CIS 3 било је предузеће. Циљана групација су предузећа са 
више од 10 запослених. Индустрија је агрегирана према NАCЕ секторима Ц, Д и 
Е. Проценат одазива предузећа варирао је од ниског 22%, до високог 80%.  

На овом месту ћемо поново истаћи неке од напред поменутих дефиниција 
будући да се у истраживању придржавамо Осло и Фраскати приручника[45] који 
их прецизно дефинишу. Према Осло приручнику, иновациона активност 
обухвата све оне научне, технолошке, организационе, финансијске и 
комерцијалне кораке, укључујући инвестирање у ново знање, који воде или 
намеравају да воде ка имплементацији технолошки нових или побољшаних 
производа или процеса. Неки су иновације саме по себи, други не морају да буду 
новитети али су неопходни за имплементацију иновације. Иновационе активност 
такође укључују ИР које се не односи директно на развој специфичне иновације. 
 

1.2.1. Иновација и инвенција 

Дефиниција иновације у речницима углавном је усредсређена на развој и 
успешно претварање инвенције у користан производ (иновација производа) или 
технику (иновација процеса) за које се сматра да су вредни да буду изнети на 
тржиште или да се користе интерно унутар предузећа. Због тога се најпре мора 
направити разлика између инвенције (проналаска) и иновације. 

 
14 Осло приручник се периодично ревидира у циљу прилагођавања новим оријентацијама 
европске иновационе политике. Крајем 2005. објављено је најновије, треће издање 
приручника, у којем се више пажње посвећује нетехничким аспектима иновација 
(менаџерске технике, организационе промене, проблеми дизајна и маркетинга), о томе 
више у наставку текста. 
15 NACE – General Industrial Classification of Economic Activities within the European 
Communities. 
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1.2.2. Истраживање и развој и иновација 

Друга разлика мора бити направљена између концепта иновације и 
истраживања и развоја (ИР). ИР се односи на усмеравање ресурса предузећа на 
истраживање и реализацију идеја чији је циљ развој комерцијално одрживих 
производа или процеса. Иновациони концепт је шири од концепта ИР. Сва 
предузећа која се баве ИР по дефиницији се баве и иновацијама, али сви 
иноватори не обављају аутоматски ИР. 

Фраскати приручник16 дефинише ИР и уочава тешкоће у раздвајању ИР 
од осталих облика научних и технолошких активности. Приручник каже да су ове 
тешкоће у суштини проузроковане обављањем различитих активности у истој 
институцији. “У пракси идентификовање ИР јединице одређене институције је 
олакшано коришћењем “правила палца”17 у прављењу разлике. Два таква 
правила су: 

• Институције или јединице у институцијама и предузећа чија је примарна 
активност ИР, често имају секундарне, не истраживачко-развојне 
активности (производња научних и техничких информација, тестирање, 
контрола квалитета, анализе). Будући да су секундарне активности 
предузете првенствено у интересу ИР, требало би да буду укључене у 
ИР активност; ако је секундарна активност обликована у суштини тако да 
одговори на потребе другачије него што су ИР, треба да буде искључена 
из ИР активности. 

• Институције чија је главна сврха научна активност блиска ИР често 
обављају истраживања везана за те активности. Таква истраживања 
треба изоловати и обухватити мерењем ИР.”18 

 

1.2.3. Иновација 
 

Иновација има ширу дефиницију, будући да ИР унутар предузећа није 
једини начин да предузеће донесе нове или измењене производе и процесе. 
Технологија и знање могу бити купљени кроз екстрамурална ИР (код других 
предузећа, истраживачких института или јавних институција) или стицањем 
знања од купљених лиценци, патената или копирањем. Алтернативни начин је и 
куповина машина и опреме која специфично води ка представљању или 
имплементацији иновација. Предузећа могу прибећи и обуци особља (унутар 
предузећа или споља) како би снабдели запослене неопходним вештинама за 
развој, или представљању нових иновативних производа и процеса. Коначно, 
предузеће може да наручи испитивање тржишта или рекламирање у вези са 
представљањем новог производа на тржишту (добра или услуге). 
 

 
16 Фраскати приручник, Шесто издање, OECD, Paris, 2002. 
17 Правило палца (rule of thumb): 1. Метод или процедура заснована на искуству и 
здравом разуму или 2. Општи принцип схваћен у суштини као исправан, али без намере 
да буде научно тачан – према Webster dictionary. 
18 Фраскати приручник, OECD, страна 21. 
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Технолошке иновације производа и процеса (ТПП иновације) 
дефинисане су Осло приручником као: “технолошки нови производи и процеси и 
значајна технолошка побољшања производа и процеса. ТПП иновација може 
бити имплементирана ако је изнета на тржиште (иновација производа) или је 
коришћена унутар технолошког процеса (иновација процеса). ТПП иновације 
обухватају серије научних, технолошких, организационих, финансијских и 
комерцијалних активности. ТПП иновативно предузеће је оно које је 
имплементирало технолошки нове, или значајно технолошки побољшане 
производе или процесе током испитиваног периода.” 
 

1.3. Иновациона политика у Европи 
 

Историјски гледано иновационе политике су произашле из научних и 
технолошких политика, али су потом апсорбовале и поједине аспекте пословне 
политике предузећа. У почетку се сматрало да ће технолошки прогрес настати 
кроз линеарни процес19, од базних научних истраживања и да ће напредовати 
кроз примењена истраживања ка областима као што је маркетинг до коначног 
ланисирања новог производа или процеса. Сматрало се да је наука покретач 
иновације па је то резултирало тиме да су се владе сконцентрисале на научне 
политике. Нови начини схватања иновације донели су промене у размишљању о 
политикама које се односе на иновације. 

 
1.3.1. Иновациона политика Европске уније 

 
Иновација постаје предмет интересовања широм Заједнице, средином 

1990-тих. Од тада почиње и примена мера за јачање иновација на европском 
нивоу. Средином 1990-тих иновациона политика ЕУ је оснажена петим ИТР 
(истраживачко и технолошко развојним) оквирним програмом ЕУ (скраћено - 
пети оквирни програм)20, [46]  који је почео да се примењује 1998. године. Он је 
обухватао и хоризонталне програме за промоцију иновација и охрабривање у 
њиховом учешћу, нарочито малих и средњих предузећа (МСП).  

Иновације су затим постале један од темеља “Лисабонске стратегије” 
коју је Савет Европе лансирао у марту 2000. Лисабонски Савет је задао 
амбициозне циљеве Европској унији - да до 2010. постане “најконкурентнија и 
најдинамичнија, на знању заснована, економија на свету”. Испуњење ових 
амбиција зависи највише од успеха рапидног унапређења иновационих 
капацитета ЕУ. Лисабонски Савет је представио циљеве и предмете стратегије 
засноване на квантитативним и квалитативним индикаторима који показују 
референтну позицију сваке чланице ЕУ у односу на најбољу праксу осталих 
чланица ЕУ. 

У саопштењу под називом “Више истраживања за Европу – ка 3% БДП”, 
лансиран је позив ЕУ да повећа издавајања за ИР како би она достигла 3% БДП 
пре 2010. Овакав предлог је последица великог јаза у инвестирању у ИР између 
ЕУ и њених конкурената САД и Јапана. Јаз између ЕУ и САД је процењен у 2000. 

 
19  Види у поглављу II, 1.3. Модели иновационих процеса. 
20  У току је Шести оквирни програм, а крајем 2007. године је започет Седми. 
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на 120 милијарди евра, настао је највише због недостатка пословних 
инвестиција у ИР у ЕУ. Како би се овај јаз смањио у саопштењу се предлажу 
бројне области за акцију. Прва је стварање атрактивнијих оквирних услова за 
иновације: 

• Довољни и високо квалификовани људски ресурси; 
• Јака основа јавних истраживања са јаким везама са индустријом; 
• Предузетништво за и кроз ИР; 
• Ефикасно усвајање и коришћење система заштите интелектуалне 

својине; 
• Правна регулатива повољна за истраживања и иновације; 
• Конкурентно окружење и подржавајућа правила конкуренције; 
• Финансијско тржиште које пружа подршку и покрива различите нивое 

развоја предузећа заснованих на високим технологијама и осталих 
иновативних предузећа; 

• Макроекономска стабилност и повољни фискални услови. 
• Други корак је подстицање ефикаснијег коришћења јавних фондова за 

пословна ИР, и он је рашчлањен на неколико акција: 
• Мере директне подршке, 
• Фискални подстицаји, 
• Гаранцијски механизми, 
• Јавна подршка за ризични капитал, 
• Побољшање целокупног инструмент микса. 

Последња идентификована област је охрабривање ИР и иновација као 
делова корпоративних стратегија и управљачких политика како би били у 
потпуности интегрисани у бизнис планове предузећа широм Европске уније. 

У саопштењу под називом “Иновациона политика: модернизовање 
приступа Уније у складу са Лисабонском стратегијом”, Европска комисија 
наглашава да још много тога треба да се уради у циљу остварења Лисабонске 
стратегије. Налази потврђују да је ниво иновационе активности у ЕУ и даље 
испод нивоа у САД или Јапану, и да би недостатак иновационих активности 
могао бити један од кључних фактора у објашњењу недовољног раста 
продуктивности у ЕУ последњих година. Саопштење позива ЕУ да у потпуности 
сагледа феномен иновација а у исто време идентификује бројне изазове са 
којима иновациона политика треба да се суочи: 

• Неодговарајуће обављање иновационе активности; 
• Проширење ЕУ ; 
• Недостатак стручног знања; 
• Посебне карактеристике привреде ЕУ и друштвени склоп (релативно 

велик јавни сектор и европска различитост, што значи да постоје 
различити ставови у односу на иновације и предузетништво и начини на 
које Европљани мере успешност). 
Као резултат, у саопштењу се препоручује да се иновациона политика 

развија у складу са следећим: 
• Повећање интеракције са осталим областима политике (конкуренција, 

трговина, запосленост, регионалне и еколошке политике); 
• Стимулисање веће динамике тржишта и експлоатација концепта 

“водећих тржишта”; 
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• Промоција иновација у јавном сектору; 
• Јачање регионалне димензије европске иновационе политике. 

Први од ових циљева је донекле већ постигнут јер је Генерални 
директорат за предузећа координирао политику имајући у виду иновације, 
индустријску политику у проширеној Европској унији и предузетничку политику 
унутар оквира који покушава да помогне конкурентности и допринесе расту 
привреде ЕУ. [47], [48] 

 
1.4. Преглед и резултати трећег иновационог извештаја  

заједнице – CIS3 
 

У саопштењу Комисије ЕУ под називом “Иновациона политика: Унијин 
приступ у контексту Лисабонске стратегије”, иновациони процес је описан 
као реакција на притисак конкуренције, којом предузећа теже да одрже и 
прошире своје тржиште. Саопштење нуди бројне начине категоризације 
предузећа са иновационим активностима. Једна од најзначајних је разлика 
између предузећа инвентора која касније иновирају и предузећа имитатора која 
врше дифузију иновације. Саопштење констатује да најзначајнији економски 
допринос не мора долазити од “раних усвојитеља” који су на ватреној граници 
технолошког развоја, него чешће од “касних следбеника” који су способни да 
преузму иновације и модификују их тако што оспособе тржиште да их усвоји.  

Према истраживањима на којима се заснива друго издање Осло 
приручника, успешне иновације се чешће темеље на испробаним и тестираним 
технологијама и усмерењу да се одговори на потребе потрошача или на 
уштедама у производном процесу. Као резултат иновације чешће можемо 
окарактерисати као инкременталне него значајне, тј. не као велики корак напред 
или велики технолошки напредак. Дошло се до закључка да су иновације које 
најчешће пропадају оне које су засноване на новим непровереним 
технологијама, где није јасно дефинисана корисност и тржиште. 

Брзина и ефикасност којом се врши дифузија иновација кроз привреду 
требало би да буде критична за раст продуктивности и економски раст, јер 
коначни утицај иновације може бити вишеструко већи него онај који даје прва 
примена. Имајући ово на уму занимљиво је размишљати о могућим 
класификацијама типова предузећа иноватора. Саопштење о иновационој 
политици идентификује четири различита типа предузећа иноватора: 

1. Иноватори који имају водећу улогу, веома засновану на њиховом 
раду у базним истраживањима, 

2. Иноватори који се фокусирају на усвајање идеја из других бизнис 
сектора и користе их у сопственој индустрији или услугама, 

3. Иноватори који користе иновацију као средство за тражење и 
ширење неискоришћеног тржишта (углавном преко диференцијације 
производа), 

4. Иноватори који су реактивни (имитатори), копирајући и усвајајући 
иновације које су њихови конкуренти већ изнели на тржиште . 

CIS искључује као иновативну активност чисту продају иновација у 
потпуности произведених и развијених у другим предузећима. 
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1.4.1 Склоност ка иновирању производње - поређење Другог и 
Трећег иновационог извештаја заједнице 
 
За поређење се користио агрегат 12 ЕУ земаља, добијен компилацијом 

производних предузећа са 50 и више запослених. У производном сектору 40.000 
предузећа великих и средње величине у CIS 2 је пријавило иновационе 
активности, а у CIS 3 тај број је порастао на 43.000, док је склоност ка иновирању 
порасла од 60% код средњих предузећа на 64%, а код великих од 81% на 82%. 
Примећује се да је опао број великих предузећа која су имала ИА, за разлику од 
предузећа средње величине. 

 
Табела V-1: Преглед према типу иновационе активности, производња, ЕУ (1) 

CIS 2 (1996) CIS 3 (2000)  
Предузећа

(у 000)
У односу на 
сва пред. 

(%) 

Предузећа 
(у 000) 

У односу 
на сва 

пред. (%) 
Предузећа са ИА 40 64 43 67 
Успешни иноватори 39 61 41 64 
Иноватори само производа 8 13 8 12 
Иноватори само процеса 4 7 5 8 
Иноватори и производа и процеса 26 42 29 44 
Предузећа са текућим и/или 
напуштеним ИА 

1 2 2 3 

Предузећа без ИА 23 36 21 33 
(1) Само средња и велика предузећа, Извор: Еуростат, New Cronos 
(theme9/innovat/inn_cis3) 
  
 Шира анализа резултата иновационих активности у ЕУ (CIS 3), преузета 
из поменутог извештаја, налази се у документацији аутора. У наставку смо 
издвојили само неке делове анализе значајне у каснијем поређењу нашег 
истраживања са европским. 
 

1.5 Специјалне карактеристике иновација 
 
1.5.1. Други облици стратешких или организационих промена 

 
Дефиниција иновација према CIS 3 може се описати као рестриктивна. 

Упитник специфицира да иновација треба да буде заснована на технолошком 
развоју, новим комбинацијама постојећих технологија или коришћењем стечених 
знања предузећа. Међутим предузећа мењају своје понашање и кроз нове 
пословне стратегије и управљање и нову организациону праксу како би постала 
конкурентнија. CIS 3 покрива и ове важне стратешке и организационе промене. 

Показало се да исто као и склоност ка иновирању, расте и склоност ка 
усвајању нових стратегија и организационих промена. Најчешћи тип промена су 
организационе промене, 36% (са распоном од 33% код малих до 71% код 
великих предузећа). Овакве врсте промена предуземају се нешто ређе од 
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класичних облика иновационих активности (мала предузећа 39%, средња 60% и 
велика 77%). 

Најчешћа промена је имплементација нових или значајних промена 
структуре организације. Око три четвртине великих предузећа у ЕУ пријавило је 
овакве врсте промена, половина средњих и више од трећине малих предузећа. 
Релативно мали број предузећа представио је нове технике управљања (21%).  

 
Табела V-2: Број предузећа која су предузела значајне стратешке и 
организационе промене, према сектору, ЕУ, 1998-2000. (%) 

 Стратегија Менаџмент Организа-
ција 

Маркетинг Естетске 
промене 

Индустрија 
Укупно 26 23 34 22 30 
Мала 
предузећа 

22 18 29 20 28 

Средња 
предузећа 

36 33 43 28 32 

Велика 
предузећа 

68 64 70 48 50 

Услуге 
Укупно 36 29 41 30 26 
Мала 
предузећа 

32 25 37 28 26 

Средња 
предузећа 

48 40 54 34 28 

Велика 
предузећа 

73 61 72 50 43 

Извор: Еurostat, New Cronos (theme9/innovat/inn_cis3) 
 
Предузећа у сектору услуга чешће, и то у предузећима свих величина, 

предузимају промене из области корпоративне стратегије и организационе 
структуре, док велика предузећа из индустријског сектора чешће него велика 
предузећа из сектора услуга примењују нове менаџерске технике. Разлика у 
склоности ка примени стратешких и организационих промена међу предузећима 
у оба сектора генерално је најмања међу великим предузећима, јер велика 
предузећа у оба сектора имају склоност ка представљању промена. Међу малим 
предузећима у сектору услуга постоји већа склоност ка променама у свим 
категоријама. 

 
1.5.2. Јавна подршка иновацијама 
 
Постављено је питање да ли предузећа користе могућност добијања 

средстава из јавних фондова за иновације и из којих (локалне или регионалне 
власти, централне владе и Европске уније и специфично да ли су била 
укључена пројекте 4. и 5. оквирног програма ЕУ).  

Као што се види у табели V-3, главна подршка долази од фондова 
централне владе појединачних држава, изузев за мала предузећа која више 
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средстава добијају од локалних или регионалних власти. Број предузећа која 
добијају средства из јавних фондова расте са величином предузећа, што не 
значи да добијају више средстава (износи финансијских средстава нису 
исказани), већ једноставно да је већи број предузећа добио средства. Већи број 
великих предузећа са иновационим активностима бенефицира од фондова за 
јавно финансирање програма нарочито када су у питању иницијативе Европске 
уније. Већи број великих индустријских предузећа добија средства јавних 
програма за иновације у односу на сектор услуга, нарочито када је у питању 
финанисрање од стране централне владе. 

 
Табела V-3: Број предузећа са иновационим активностима која су добила 

финансијску подршку из јавних фондова, ЕУ, 1998-2000. (%) 
 Јавни 

фондови 
Локалне/ 

регионалне 
власти 

Централна 
влада 

Европска 
унија 

4. и 5. 
оквирни 
програм 

Мала 
предузећа 

 
27 

 
15 

 
12 

 
5 

 
3 

Средња 
предузећа 

 
31 

 
14 

 
18 

 
8 

 
5 

Велика 
предузећа 

 
48 

 
19 

 
33 

 
20 

 
15 

Извор: Еurostat, New Cronos (theme9/innovat/inn_cis3) 
 
1.5.3. Иновациона кооперација 
 
Предузећа која се баве иновационим активностима могу да имају 

кооперацију са екстерним партнерима. Кооперација подразумева да они активно 
учествују као партнери у заједничким иновационим пројектима. Међутим, из 
овога не проистиче да сви партнери добијају одмах комерцијалну добит из 
њихових заједничких пројеката. 

Склоност ка иновационој кооперацији је јако везана за просечну 
величину предузећа. Може се помислити да би мала предузећа због недостатка 
ресурса требало више да кооперирају, што није случај како је показао CIS 3, јер 
су велика предузећа много спремнија да кооперирају него МСП у посматраном 
периоду. Мала и средња предузећа у сектору услуга чешће кооперирају у 
иновационим активностима него њихове колеге из индустријског сектора, док је 
обрнут случај са великим предузећима, чак 61% великих предузећа из 
индустријског сектора остварује кооперацију за разлику од 47% великих 
предузећа из сектора услуга. Већи број успешних иноватора остварује 
кооперацију (32%) од оних који имају само текуће и/или напуштене иновације 
(26%). 

 
1.5.4. Препреке за иновације 
 
У CIS 3 предузећа су била упитана да ли су се при иновационим 

активностима суочавали са проблемима у посматраном периоду и који су били 
најзначајнији фактори који су спутавали иновационе активности. 
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 Проблеми са којима се суочавају предузећа. Број предузећа која су 
пријавила да су се суочавала са проблемима у иновационим активностима 
генерално је растао са величином предузећа. То значи да су велика предузећа 
имала више искуства са проблемима него МСП. 

 
Табела V-4: Број предузећа са иновационим активностима чије су иновационе 

активности биле нарушене, ЕУ, 1998-2000. (%) 
  

Озбиљно 
кашњење 

 
Спречене у старту 

Оптерећен другим 
озбиљним 
проблемима 

Укупно 37 22 32 
Мала предузећа 32 21 20 
Средња предузећа 41 21 23 
Велика предузећа 66 38 37 

Извор: Еurostat, New Cronos (theme9/innovat/inn_cis3) 
 
Ова констатација је била донекле изненађујућа, јер велика предузећа 

генерално имају више ресурса иновационе активности. Међутим, велика 
предузећа имају и већи број текућих пројеката тако да и вероватноћа да ће на 
неком од њих имати проблема расте. Такође, велика предузећа могу наменити 
више извора иновационим процесма него МСП и њихова очекивања од 
резултата који могу постићи исто тако могу бити већа него код МСП. Највећи 
проблем код предузећа свих величина било је озбиљно кашњење иновационих 
активности. Посматрајући по секторима, индустријска предузећа пријављују 
много више проблема везаних за спречавање пројеката у старту него предузећа 
у сектору услуга. 

 
1.5.5. Фактори који спутавају иновационе активности 
 
У овом делу анализом су обухваћена сва предузећа тј. и она без 

иновационих активности. Предузећа су означавала ниво значаја спутавајућих 
фактора као висок, средњи, низак или није релевантан. 

Неки јасни ефекти везани за класу величине могу се видети у делу који 
се односи на економске факторе. Један од типичних ограничавајућих фактора за 
МСП је недостатак одговарајућих извора финансирања. У тој категорији је 
највећа разлика између великих предузећа и МСП. Остали фактори који су 
рангирани релативно високо од стране МСП су високи трошкови иновација и 
велики економски ризик иновирања. Једно од објашњења за ово је да промашај 
једне инвестиције МСП у иновацију може више нарушити опстанак таквог 
предузећа него великог где је много већа диверсификација активности, па 
остале успешне активности могу да компензују неуспешне. 
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Табела V-5: Број предузећа према одабраним спутавајућим факторима која су 
била од великог значаја, ЕУ, 1998-2000. (%) 

Спутавајући фактори Мала 
Предузећа

Средња 
Предузећа 

Велика 
Предузећа

Велики економски ризик 16 13 18 
Високи трошкови иновација 21 19 21 
Недостатак извора финанс. 16 13 10 
Ригидност организ. унутар предузећа 6 5 6 
Недостатак квалификованог особља 13 14 13 
Недостатак инфорамација о технол. 5 4 3 
Недостатак информација о тржишту 5 4 4 
Недовољна флексибилност регулативе или 
стандарда 

10 8 7 

Недост.одговора купаца на нове производе 
или услуге 

8 6 5 

Извор: Еurostat, New Cronos (theme9/innovat/inn_cis3) 
 
 
1.6 Закључна разматрања 

 
У овом поглављу анализирани су агрегирани налази истраживања 

иновационих активности земаља чланица ЕУ у периоду 1998-2000. Једна од 
сврха предузимања оваквих истраживања је коришћење података за боље 
разумевање иновације и њеног доприноса економском расту и утицаја које 
иновационе активности имају на функционисање предузећа унутар националних 
и наднационалних система, као и фактора који утичу на њихову способност да 
иновирају. Друга сврха је да се обезбеде показатељи за национални 
бенчмаркинг и посредно пруже индикатори на основу којих се социолошком 
анализом може стећи увид у стање и/или развој иновационе културе. 

Процес иновације има променљива својства и подложан је еволуцији, 
као и светска економија. Глобализација је довела до драматичног пораста 
приступу информацијама и новим тржиштима за предузећа, заједно са пораслом 
међународном конкурентношћу и новим организационим формама управљања 
глобалним ланцима снабдевања. Са напретком у технологијама и токовима 
информација, знање се све више види као централни покретач економије и 
иновација. У циљу развоја одговарајућих политика за подршку иновацијама, 
потребно нам је боље разумевање неколико критичних аспеката иновационог 
процеса, укључиво иновационе активности које нису истраживање и развој, 
интеракције између учесника, токови релевантног зања. Развој политике захтева 
такође, даљи напредак у анализи иновације, засноване и на бољем прикупљању 
информација. Један од инструмената који помаже у обављању оваквих 
активности је и већ поменути Осло приручник, који је током 2005. доживео своје 
треће издање. Сви напред изложени ставови водили су ка обнављању овог 
Приручника, а исто тако и драстично повећан број истраживања иновационих 
активности широм света, почев од 1992. године, којима је добијена велика 
количина података и искустава са иновационим упитницима и истраживањима 
која су инкорпорирана у треће издање Приручника. 

 62



Иновациони капацитети предузећа 
 

Треће издање Осло приручника је проширено на оквир мерења 
иновација на три важна начина. Прво, велики значај је дат улози веза између 
фирми и институција у иновационом процесу. Друго, признат је значај 
иновација у мање ИР интензивним индустријама као што су услуге и ниско 
технолошка производња. Дефиниција иновације је проширена и обухвата два 
додатна типа иновације, организациону иновацију и маркетиншку иновацију. 
Проширена је евалуација веза због значаја улоге токова знања између фирми и 
других оранизација како у развоју тако и дифузији иновација. Овим је наглашена 
улога организационих структура и праксе које промовишу поделу и коришћење 
знања и интеракције са другим фирмама и јавним истраживачким институцијама. 
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2. Испитивање иновационих активности у 

предузећима у Србији 
 
 
 
Већ током 2005. године неке од земаља чланица ЕУ (Велика Британија) 

започеле су четврто истраживање иновационих активности (CIS 4)[53] у својим 
предузећима, имајући у виду како своја претходна искуства тако и препоруке 
новог издања Осло приручника. Још једна новина у Приручнику је анекс који 
покрива иновациона истраживања у земљама које нису чланице ОЕЦД, 
осликавајући чињеницу да је у порасту број земаља која су спровела 
истраживање иновационих активности.  

У Србији је такође, током 2005. обављено истраживање – мањих 
размера - иновационих активности у привредним предузећима за период 2002-
2004. година, на узорку од 1000 предузећа свих сектора и величина, као и 
истраживање иновационих потенцијала специфичног сектора привреде – 
сектора предузећа у области информационо-комуникационих технологија на 
узорку од око 400 предузећа. Примењена је методологија Осло приручника и CIS 
3 Европске уније, а у наставку су анализирани само они резултати података 
добијених као одговори на упитнике, који су били доступни јавност. Међутим 
очигледно је да је, због бројних недостатака предметног испитивања ИА, 
стручна, а и шира јавност остала ускраћена за многе корисне информације и са 
сличним истраживањима (ЦИС 3, истраживање ИА у Хрватској итд.) [54]  
упоредиве податке, који би нам дали више инпута за склапање комплетније 
слике стања НИС Србије. 

 
 
2.1  Компоненте иновационог испитивања 

 
Национално иновационо испитивање предузето је у оквиру Програма 

развоја предузећа и предузетништва, коридинирао га је ЕCORYS21 у блиској 
сарадњи Министарства науке и заштите животне средине, Завода за заштиту 
интелектуалне својине, Завода за статистику и других организација. Засновано 
је на методологији иновационих истраживања ЕУ и састојало се из следећих 
елемената: 

 
• Истраживање иновационе подршке организацијама 
• Истраживање иновација у предузећима (650 предузећа) [55]   
• Европски иновациони индикатори (scoreboard) 
• Документ за расправу о финансирању иновација 
• Документ за расправу о људском капиталу за иновације 
• Документ за расправу о иновацијама и процесу хватања корака. 

 
21 Пројекат је координирала консултантска фирма из Холандије, испред конзорцијума 
фирми у којем су  још Enterprise plc из Велике Британије и FACET BV из Холандије, уз 
финанисијску подршку ЕУ преко Европске агенције за реконструкцију (ЕАР) 
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Одазив 

 
Проценат фирми које су попуниле упитник је веома висок – 68% 

захваљујући чињеници да је коришћен метод интервјуа а не слања поштом. 
 

Слика V-1:  Поређење одазива предузећа на испитивање ИА ЕУ15 и Србија 
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2.2 Основни налази истраживања иновација 

 
Прилагођавање променама кроз иновације 

 
Највећи део испитаних предузећа – 85,9% наводи да је обављало барем 

једну од седам понуђених типова иновационих активности, што значи да се 
прилагођавају променама путем иновација у покушајима да буду конкурентнији. 

Најчешћа иновациона активност је набавка машина, опреме и софтвера 
– 57% као и обука запослених 50%, па увођење иновација на тржиште – 46%. 
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Слика V-2: Најчешеће ИА у предузећима у Србији 2002-2004. год. 
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Издаци за иновционе активности кроз класу величине предузећа 

 
Највећи део издвајања у свим класама величине, односи се на набавку 

машина, опреме и софтвера – тј. унапређење пословања и хватање корака са 
развојем технологије. 

 
 

Слика V-3: Издаци за ИА у предузећима у Србији 2002-2004. год. 

0 10 20 30 40 50 60

Набавка машина, опреме и софтвера

Обука

Увођење иновација на тржиште

Интерно (унутар предузећа)

Усвајање екстерног знања

Истраживање и Развој (Р&Д)

Сви облици дизајна

велика

средња

мала

микро

 
 

 66



Иновациони капацитети предузећа 
 

Ефекти иновација Иновационо активна предузећа схватају значај и 
позитивне ефекте иновација, нарочиту у погледу побољшања квалитета, 
производних капацитета и флексибилности производње. 

Истраживање и развој у предузећима Укупно издвајање предузећа за ИР 
(према подацима Завода за статистику) у Србији је веома ниско, у поређењу са 
другим земљама – и износи само 0,13% БДП. 

Доступност финансијских средстава Финансијска средства су највеће 
ограничење за раст и развој иновација у предузећима. Доступност средстава, 
високи трошкови иновационих активности, велики економски ризик и трошкови 
финансирања су главни фактори који нарашувају иновационе активности у свим 
категоријама предузећа. 

Географска тржишта Број иновативних предузећа која извозе је низак, 
нарочито оних која извозе у неевропске земље. На слици   се види да предузећа 
из Србије продају своје производе углавном на локалном и националном 
тржишту. 

 
Слика V-4: Ефекти иновационих активности у предузећима  

у Србији 2002-2004. год. 
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Слика V-5: Географска тржишта предузећима у Србији 2002-2004. год. 
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Заштита права интелектуалне својине 
 

Укупан број пријављених и одобрених патената у Србији је веома низак 
(међу предузећима са ИА 1,96% је пријавило патенте, а 1,47% има регистроване 
патенте), у поређењу са другим  земљама код који су одговарајући проценти 
49% односно 10%. 

Многа предузећа чешће користе друга средства заштите права 
интелектуалне својине: нпр. Временска предност у односу на конкуренцију, 
уговори о поверљивости, тајност и сложеност дизајна. 

 

Слика V-6: Патентна активност у предузећима у Србији 2002-2004. год. 
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Табела  V-6: Коришћење метода заштите права интелектуалне својине (%) 
 

Формални методи 
Регистрација дизајна 2 
Робне марке 3 
Уговори/споразуми о поверљивости  10 
Патенти 4 
Стратешки методи 
Тајност 6 
Сложеност дизајна 5 
Временска предност у односу на конкуренцију 11 

 
Образовање и иновациона култура. У Србији је број високообразоване 

запослене популације пропорцијално сличан просеку ЕУ. 
 

Слика V-7: Проценат запослене популације са терцијарним образовањем 
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Међутим, број дипломираних у области техничких и природних наука је 
знатно нижи од просека ЕУ, па чак и Бугарске. Број запослених са оваквом 
врстом образовања детерминише способност економије за асимилацију нових 
технологија.  

На значај запошљавања стручњака из области техничких и природних 
наука указује и број запослених са оваквим образовањем у иновативним 
предузећима који је знатно виши од оног у предузећима без иновационих 
активности. Према мишљењу носилаца истраживања универзитети у Србији су 
усмерени на стицање академског знања, а мање маркетиншких вештина, 
предузетничке културе, фокусирања на купца што је све неопходно студентима 
да своје идеје преточе у комерцијалне производе.  
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Слика V-8: Проценат запослених са образовањем у ТТ наукама 
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Табела V-7: Број запослених у % са терцијарним образовањем 

 Микро Мала Средња Велика 
Природне и ТТ 
науке 

 
11,7 

 
9,7 

 
9,5 

 
30 

Предузећа 
са ИА 

Остале 
области 

 
8,3 

 
7,2 

 
11,2 

 
20,5 

Природне и ТТ 
науке 

 
1.6 

 
3,2 

 
4,1 

 
10,2 

Предузећа 
без ИА 

Остале 
области 

 
1,2 

 
6,4 

 
22 

 
14,1 

 
Време које запослени утроше на усавршавање и учење (учење током 

целог живота) је упола мање од просека ЕУ25 али је веће него у Бугарској и 
Румунији. 
 

Слика V-9: Време које запослени утроше на усавршавање и учење 
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Потребе за услугама и подршком иновационим активностима и 
технолошком трансферу 

 
 

Да би успешно иновирала, предузећима су неопходни различити облици 
услуга и подршке. Постојећем систему подршке иновацијама недостају многи 
кључни елементи као што су саветодавни сервис за трансфер технологије, 
развој произовда, технолошка обука, подршка у упраљању иновацијама итд. На 
слици су рангиране услуге које недостају иновативно активним предузећим. 

 
Слика V-10: Потребе за услугама и подршком ИА и технолошком трансферу 
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2.3  Подршка иновацијама и комерцијализација резултата 
ИР у јавним институцијама  

 
Недостатак ефикасних веза између индустрије и истраживачких 

институција, низак ниво трансфера технологија и комерцијализације ИР 
резултата, као и недовољна количина услуга иновационе подршке предузећима 
представљају значајне слабости националног иновационог система. 

Систем подршке иновацијама у Србији је значајно опао током последње 
деценије због рестрикција јавних фондова, економске кризе у индустрији и 
«одлива мозгова» стручњака како унутар система (из ИР института ка 
универзитету) тако и у иностранство. 

Недостатак средстава се јасно види као главна препрека за обезбеђење 
услуга предузећима и интензивнију сарадњу између науке и индустрије. 
Међутим истраживање је открило број регулативних мера које се односе на 
могућности да истраживачи обезбеде услуге предузећима или да 
комерцијаликзују своје резултате. 

Друга група препрека обухвата оне које се односе на информације и 
свест о понуди услуга од стране организација које подржавају иновациони развој 
као тешкоће на које се наилази због недостатка квалификованог особља у 
предузећима клијената. Ту има места за значајно додатно унпаређење напора 
за обуку али то такође захтева најпре побољшање интерних капацитета у 
организацијама које подржавају иновације. 

Финанисијска самоодрживост организација које подржавају иновације је 
ограничена, међутим број истраживачких института који би могли да 
функционишу успешно пружајући подршку предузећима могао би да буде језгро 
будућег боље структурираног система подршке (нпр. око специфичних 
секторских технолошких приоритета). 
 
 

2.4  Извори информација за иновације 
 

Међу изворима информација које предузећа сматрају значајним за 
њихове ИА, наводе се интерни извори, клијенти и конкуренти, конференције и 
сајмови, техничка документација. Запажа се да не сматрају да су универзитети, 
државне истраживачке организације или консултанти значајни извори 
информација. 
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Слика V-11: Извори информација 
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2.5 Улога државе 

 
Држава игра веома значану улогу у стимулацији и промоцији иновација 

као највећи покретач економског раста и конкурентности, нарочито у 
економијама у транзицији. У Србији је ниво јавне подршке иновацијама веома 
низак, 16% великих предузећа и 10% средњих наводи да је добило неку врсту 
јавних финансијских средстава за подршку иновацијима. Средства из јавних 
фондова која су била на располагању малим и микро предузећима су изузетно 
мала, па су чак  мања од средстава која су добила од локалних управа и ЕУ. 
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Слика V-12: Износ финансијских средстава као подршка ИА у % 
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2.6 Институтционални оквир за иновације 
 

Налази иновационог одита су да је неопходна боља сарадња на плану 
политика везаних за иновације, између министарстава и владиних одељења 
(научне и технолошке политке, иновациона политика, економска, образовна, 
политика конкурентности, запошљавања, трговине политика унапређења 
иновестицја и извоза итд.). 

Међународна експертиза показује да се питањима иновационе политике 
у другим земљама бави на највишем државном нивоу. У многим земљама 
постоје међуминистарски иновациони савети на чијем челу је премијер, а за 
имплементацију иновационе политике су одговорне националне иновационе 
агенције. 

Србија би требало да се учи на примерима најбоље праксе других 
земаља и да развоја сопствене ефикасне механизме за координиацију и 
имплементацију иноваицоне политке на националном и локалним нивоима. 
Развој и усвајање националне иновационе стратегије је први значајана корак у 
том правцу. 
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3. Резултати истраживања иновационих активности у 
предузећима сектора информационих и комуни-
кационих технологија у Србији 

 
 
  

Истраживање иновационих активности у предузећима сектора 
информационих и комуникационих технологија (ИКТ), као специфичног сегмента 
привреде у Србији, спроведено је током шест месеци 2005-2006. године. 
Истраживање овог сектора смо предузели имајући у виду и препоруке Осло 
приручника, према коме «при обављању иновационог истраживања у земљама у 
развоју треба узети у обзир следеће три основне области: ИКТ, везе унутар 
система и иновационе активности предузећа»22. Специфичност сектора је 
обликована и генеричким особинама информационих и комуникационих 
технологија, чија је значајна особеност да имају брзу и широку дифузију у готово 
све индустрије и на тај начин кроз целу привреду одређене државе. 

Оквирно, овај сектор делимо на области: телекомуникације, софтвер и 
хардвер. При истраживању је коришћен исти упитник као и у претходно 
описаном, ширем истраживању које је кординирао ЕCORYS, са додатком који се 
односио на људске потенцијале предузећа.  

Упитник је морао бити усвојен као такав јер је истраживање ИА у сектору 
ИКТ било део претходно описаног ширег истраживања и финансирано од стране 
МНЗЖТ, али је његов квалитет веома подложан критичкој стручној анализи, зато 
што није довољно прилагођен: а) пре свега духу српског језика (почев од лошег 
превода), б) карактериситкама предузећа и привреде у Србији.   

Усвајање овог упитника за истраживање ИКТ проузроковало је неколико 
кључних ограничења и недостатака при истраживању иновационих активности: 

 
1. Упитником који је припремио ЕCORYS, од испитаника се тражило да се 

изјасне о укупном промету предузећа у 2002. и 2004. -  уместо о укупном 
приходу. Тиме није било могуће одредити интензитет иновационих 
активности. 

2. Нису се тражили подаци о укупном извозу предузећа, основном капиталу и 
бруто инвестицијама. 

3. Нисмо добили податке о начину финансирања ИА. 
4. Није омогућен увид у начин обављања интерног истраживања и развоја. 

На тај начин је онемогућено тачно одређивање интензитета интерног 
истраживања и развоја. 

5. Питањем које се односи на заштиту иновација није се децидирано тражио 
одговор о коришћењу одређеног вида заштите иновација, већ само 
субјективна процена важности одређеног метода заштите за предузеће.  

 
22 Осло приручник, параграф 51 
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Дубља истраживања иновационих капацитета и других карактеристика 
сектора ИКТ у Србији су предмет истраживања других пројеката23, а 
препоручена су Осло приручником, тако да смо се у овом истраживању 
ограничили на већ поменуте области.  

Испитивана предузећа је требало да дају одговоре о својим 
активностима  у периоду 2002-2004. година.  

Уз помоћ база података Привредне коморе Србије (Центар за 
информатику и електронско пословање ПК Србије који као извор користи 
податаке Републичког завода за статистику и информатику) са стањем на дан 
20.6.2005. за NАCЕ делатности: 110072100 - пружање савета у вези с 
компјутерском опремом, 41230020 - производња рачунских и рачунарских 
машина, 90064200 – телекомуникације и 100065110 - централне банке.  На листи 
је било око 1100 фирми, а основном тријажом (бирајући само фирме које као 
основну делатности имају претходно наведене делатности и 4 и више 
запослених), дошло се до списка од 443 предузећа из наведеног сектора. 
Упитници су послати класичном поштом и електронском поштом на наведени 
број предузећа, 130 упитника се вратило јер предузећа више нису била на 
пријављеним адресама. Од 313 успешно достављених упитника 85 предузећа је 
попунило упитник, самостално или уз помоћ стручног сарадника – анкетара. Тако 
смо дошли до узорка којим је покривено око 27% предузећа из ИКТ сектора 
Србије. (Табела V-8). Неодазивање се може објаснити недостатком времена 
и/или кадрова, али вероватно и необавезујућим карактером самог истраживања. 
Истраживање је временски нешто дуже трајало од предвиђеног, баш из разлога 
што су многа предузећа обећавала да ће попунити упитник, али нису стизала да 
то учине. 

Будући да је истраживање било волунаристичког типа, за очекивање је 
био и нижи проценат одазива, међутим насумичним фокусирањем на само 
(условно)већа предузећа, постигнут је статистички довољан обухват сектора 
како по броју предузећа тако и по броју запослених – чак 39,83% запослених24. 
Процењујемо да је у време обављања истраживања било око 9.000 запослених у 
сектору (узимајући у обзир и микро предузећа).  

 
 
 
 
 

 
23  Нпр. Истраживање компетентности, конкурентности, кооперативности и 
карактеристичних развојних трајекторија предузећа ИКТ сектора, у оквиру пројекта 
"Студија изводљивости за оснивање научно-технолошких паркова у Србији". 
24 Анализа Европске уније о иновационим активностима и кретањима у привреди 
сматра да је задовољавајући оaдзив у анкетирању више од 30% од укупног броја 
запослених у посматраној грани. 
Истраживањем нису биле обухваћене компаније «Телеком» и «Мобтел», јер: 1. су то 
веома велика предузећа (укупно око 13.500 запослених) чиме би статистичка слика били 
искривљени, 2. се из структуре запослених тешко могу издвојити делови предузећа који 
су искључиво у сектору ИКТ.  
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Табела V-8: Учешће сектора у анкети према брoју предузећа и брoју запослених 
 

  
Телекомуника

ције Софтвер Хардвер Укупно 

Упитни
ци 

Предуз
ећа 

 
Запосл

ени 
Предузе

ћа 
Запосл

ени
Предуз

ећа
Запосле

ни
Предузе

ћа 
Запосл

ени

Попу-
њени 6 1265 56 1194 23 324 85 2701
Посла
ти  17 1678 200 3725 96 1378 313 6781
Враћен
и 5 63 53 528 72 820 130 1411
Укупно  22 1741 253 4253 168 2198 443 8192

% 
Одазив 31.58% 75.38% 28.00% 32.05% 23.96% 23.51% 26.98% 39.83%

 
 
3.1. Општи подаци о предузећима 

 
Највећи број предузећа је из Београда – 61, Војводине 13 а из централне 

Србије 11. Као што се могло и очекивати 96% предузећа је у приватном 
власништву, а остатак у мешовитом, од тога су два акционарска друштва а једно 
је у страном власништву.  Већина предузећа послује самостално - 77,38%, а 
19,04 % предузећа је део групе предузећа. 

Ово су, имајући у виду дужину пословања, веома млада предузећа, само 
су 23 основана пре јануара 2001. године, а остала после овог датума, док је 
истраживање ИКТ сектора обављено 2002, године показало да је већина тада 
активних предузећа, била основана пре јануара 2000. године. Због велике 
флуктуације сектора условљене брзим технолошким променама и услова 
функционисања тржишта, сектор се увећава, док се истовремено многа 
предузећа и затварају.25  

Будући да су испитивана предузећа са 4 и више запослених, 48 
предузећа, што је преко 55%, је имало више од 10 запослених (мала 
предузећа26) а од тог броја, 9 је било са више од 50 запослених (углавном, 
предузећа средње величине, од којих су само два била велика), није било 
могуће анализирати сектор према величини предузећа.  

 

                                                
25 Упореди са стањем у ИКТ сектору 2002. године са  «Преглед информатичког 
сектора у Србији са профилима одабраних предузећа», ОЕЦД, 2003 – према подацима 
истог извора – ПКС било је 920 предузећа у ИКТ сектору. 
26 Изузета су микро предузећа – са мање од 4 запослена. 
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3.2  Пласман производа према географским тржиштима 
 
Предузећа са иновационим активностима имају тенденцију да се 

фокусирају на национално/интернационално тржиште, док се предузeћа без 
иновационих активности  обрнуто, фокусирају на локална/регионална тржишта. 

Око 53% тржишта ИКТ сектора је изван Србије,  што је знатно више него 
за привредна предузећа Србије у целини, али је истовремено локално и 
регионално тржиште много значајније, за разлику од неких суседних земаља 
бивше СФРЈ, нпр. Хрватске, где је истраживање ИА, спроведено по истој 
методологији, показало да локално тржиште иновативних предузећа 
представља 37,5%, а национално 54,6% укупног тржишта (у нашем истраживању 
78,8% и 85,8%).  

Треба имати у виду и чињеницу да је у нашем узорку само једно од 
предузећа у страном власништву, а показало се да такав тип власништва делује 
подстицајно на иновације и извозну оријентацију предузећа - у Хрватској се 
примећује да је број иновативних предузећа знатно већи у групи предузећа са 
100% страним власништвом, па и оној групи у којој је страно власништво 
заступљено са ≤50%. 

 
3.2.1 Главни купци производа и/или корисници услуга у периоду 2002-

2004. 
 

Купци производа/услуга су углавном друга предузећа и држава, што 
указује с једне стране на то да су ИК технологије широко инкорпориране у 
већину привредних активности, а с друге стране то је резултат активности 
државе на увођењу e-владе. Овде ћемо покушати да ближе објаснимо улогу ИКТ 
у иновацијама других привредних предузећа. ИКТ налазе примену у тзв. «фронт 
офис»(front office)27, и «бек офис»(back office)28 апликацијама, с тим што се 
сматра да се главни утицај на пословање других предузећа може постићи 
применом ИКТ као подршке или кроз аутоматизацију критичних активности или 
процеса (бек офис).  

Веома је важно имати у виду чињенцу да информационе технологије не 
генеришу саме по себи раст привреде. Њиховом широком применом кроз 
привредне секторе, у различитим пословном процесима, генерише се раст путем 
организационих промена подстакнутих самим ИКТ. Овде се виде и могућности 

 
27 Будући да се ови термини за сада тешко преводиви, усвојили смо их у изворном облику 
и са транскрипцијом на српски језик. Фронт офис апликације су оне које су фокусиране 
на продају и маркетинг, самоуслуживање купаца (веб портал, кол центар, имејл или 
дигиталне брошуре и каталози). Оно што је заједничко је висок ниво интеракције 
између запослених и купаца. 
28 Чинилац пословања већине компанија - извршавају задатке неопходне при вођењу 
самог предузећа. Бек офис активности су интерног оперативног карактера и 
подржавају само језгро процеса и нису доступне и видљиве широј јавности. Бек офис 
апликације служе за подршку или аутоматизацију критичних активности и процеса. 
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за дубље анализе сектора, кроз иновациона истраживања у земљама у развоју 
која треба да се фокусирају на коришћење ИКТ у свим привредним секторима. 

 
Слика V- 13: Главни купци производа и/или корисници услуга у 

периоду 2002-2004. 
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3.3 Иновационе активности 
 

Од укупног броја предузећа, 49 је имало нове и/или знатно побољшане 
произведе (што процентуално изражено износи 57%), а 62 нове и/или знатно 
побољшане услуге (74%). Предузећа у ИКТ сектору Србије су иновативно 
активна, готово сва, обухваћена истраживањем (сем једног предузећа дакле - 
98,8%) су имала неку врсту иновационе активности током посматраног периода. 
Иако већи број предузећа није успео да одговори на анкету (73%), па се може 
претпоставити да нека од њих нису имала ИА, висок проценат предузећа са ИА 
ипак није изненађујући с обзиром на: 1) карактеристике ИК технологија, брзину 
промена које се перманентно дешавају и стога и неопходност да се буде у току и 
не изгуби корак са конкуренцијом, као и 2) велики број запослених са високом и 
вишом стручном спремом.  
 

Табела V-9: Преглед према облику иновација у предузећама 
 

 Број предузећа Број 
иновација 

% 

Предузећа са ИА  84  98,8 
Нови и/или знатно 
побољшани 
производи 

49 165 57 

Нови и/или знатно 
побољшане услуге 

62 115 74 

Нови и/или знатно 
побољшани процеси 

60  75 

Напуштене или 
текуће иновације 

28  33 
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3.3.1 Иновационе активности и издаци за иновације 
 

3.3.1.1 Укљученост предузећа у иновационе активности 
 
Иновационе активности су међусобно комплементарне и не ретко морају 

да се обављају паралелно. На пример, бављење истраживањем и развојем 
често подразумева и набавку нових машина и опреме и/или куповину одређених 
облика интелектуалне својине и омогућавање образовања и стицања нових 
знања и вештина запослених. Зато је на питање којим су се ИА предузећа 
бавила требало одговорити са «да» или «не» на све понуђене опције – 
иновационе активности. Готова сва предузећа – 94% су навела да су у 
посматраном периоду ималу набавку машина и опреме. 

Већина предузећа - поготово у мање развијеним привредама – мора да 
се задовољи мање ризичном улогом имитатора (за разлику од технолошког 
лидера), односно следбеника у коришћењу технологије. То значи да ће већина 
иновационих издатака ићи на куповину опреме, софтвера и права на коришћење 
туђе интелектуалне својине (патената или непатентираних проналазака, 
лиценци, заштитних знакова) и на образовање запослених за коришћење 
стечене технологије, што потврђује и наше истраживање. 

У вези са овим налазом је и податак да су следеће две значајне 
активности предузећа у ИКТ сектору: обука запослених и интерно истраживање 
и развој оба са 86%. Екстерно ангажовање истраживања и развоја је најмање 
заступљено – 36% предузећа. 

Улоге технолошких имитатора и лидера нису апсолутно задате: фокус на 
кључне компетиције подстиче предузећа да истраживачко-развојне напоре  
усредсреде на стратешки битна подручја, а да остала технолошка решења 
набављају од других произвођача. Будући да је технологија сложен, 
диференциран и релативно скуп производ, и њен трансфер - набављање, 
прилагођавање и комбиновање с интерно генерисаним знањима представља 
немали  изазов који се одражава на продуктивност и конкурентност предузећа.  

Према истраживању ЕCORYS најчешћа иновациона активност у 
привредним предузећима Србије је такође набавка машина, опреме и софтвера 
– 57% као и обука запослених 50%, па увођење иновација на тржиште – 46%. 
Највећи део издвајања у свим класама величине, односи се на набавку машина, 
опреме и софтвера – тј. унапређење пословања и хватање корака са развојем 
технологије. 
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Слика V-14: Преглед удела ИА у укупним иновационим подухватима предузећа 
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3.3.2 Издаци за ИА 

 
Највећи број предузећа има издатке за набавку опреме – 92%, затим 

за трошкове маркетинга (79%), обуку (64%) и интерно истраживање и развој 
(56%).   

Посматрано проценутално као удео у укупним (100%) издацима 
просечног предузећа за ИА, највећи део издатака је за набавку опреме који 
учествује са 45%, а затим следе издаци за интерно ИР који су на другом 
месту са 22% учешћа просечно по предузећу, док су на четвртом месту 
издаци за екстерно ИР – 10% просечно. Ово је и у вези са чињеницом, коју 
ћемо касније образложити да је највећи део извора и инпута за иновације 
унутар предузећа. 
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Слика V-15: Издаци за ИА  
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Примећује се специфичност сектора ИКТ, где иако је набавка опреме и 
машина на првом месту међу ИА, не заостаје много за њом интерно 
истраживање и развој као најпримеренији (и најјефтинији) облик ИА у оваквој 
врсти производње. У секторима заснованим на знању, технологија је углавном 
резултат истраживања и развоја у предузећу, али у великој мери зависи и од 
истраживачког рада научних институција, а прибављање таквог (екстерно ИР) 
знања је нешто већи трошак за предузеће.  

 
3.3.2.1 Интензитет иновационих издатака 
 
Издаци за иновационе активности просечног предузећа учествују са 21% 

у укупном промету предузећа за 2004. годину, а издаци за ИР са 4,6%29. 
Међутим, у нашем истраживању није било могуће израчунати интензитет 
иновационих издатака јер нисмо имали податке о приходима, већ о укупном 
промету предузећа. Из истих разлога није било могуће израчунати интензитет 
истраживања и развоја (однос издатака за ИР и укупног прихода). Такође би 
следећим истраживањем ИА у привреди Србије требало обезбедити податке у 
учесталости обављања ИР. 

 
Као што је напред речено, немамо податке о интензитету интерног ИР, 

као и о начину финансирања ИР. 

                                                
29 Издвајања из укупног прихода предузећа за ИР која су већа од 4% сматрају се 
високим издвајањима. 
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3.3.3 Организационе и друге промене 
 
За разлику од предузећа у ЕУ где су организационе промене заступљене 

у највећем броју предузећа, у узорку предузећа ИКТ сектора у Србији највише је 
било промена у области маркетинга, будући да је овај сектор још увек релативно 
млад на неразвијеном тржишту, очигледна су настојања предузећа да се изборе 
за своје место на тржишту. У истраживању ИКТ сектора спроведном за период 
2001-2002. година, један од закључака је био да у испитаним предузећима нема 
адекватних стручњака за маркетинг и продају, и да се послови склапају директно 
без учешћа агенција за посредовање, што је последица величине (и старости) 
предузећа, као и једноставне организационе структуре, овакво стање се 
продужава на период 2002-2004. година. 

 
Слика V-16: Стратешке и друге организационе промене у предузећима % 
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3.4 Извори и инпути за иновације 

 
3.4.1 Инпути за иновације: капацитети предузећа 

 
Висока образованост запослених (табела V-13) донекле објашњава и 

чињеницу да су се у развоју нових производа и услуга највише користили 
интерни ресурси предузећа. У испитиваним предузећима 46% запослених је са 
високом или вишом стручном спремом, (док је просек за Србију око 12%, тј. са 
ВС 17,3%).  

69% предузећа је имало довољно квалификоване запослене, довољно 
квалитетну опрему и/или квалитетну организацију рада, да је могло унутар 
предузећа да се ради на побољшању или на стварању нових производа – 
услуга.  
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Слика V-17: Развој производа/услуга 
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Ипак, опште је примећено  да предузећа и у ЕУ радије развијају своје 
интерне капацитете, знања и искуства, који им омогућавају да побољшавају 
позицију своје технологије и/или своју позицију као тржишног лидера. Сматра се 
да је то нарочито важно за производе на рапидно променљивом тржишту, 
нарочито ИКТ где је животни циклус релативно кратак и разликовање је кључни 
фактор конкурентности. 

И наши резултати слично резултатима CIS3, указују на разлике између 
предузећа иноватора производа и процеса када је у питању порекло иновација. 
Примећује се да је код иноватора процеса нешто веће настојање на сарадњи са 
другим предузећима и институцијама, тако да 36% иноватора производа и 
процеса саопштава да су њихове иновације процеса развијене у коопрацији са 
другим или у другим предузећима и институцијама, у поређењу са 31% свих 
иноватора производа.  

Везано за претходне закључаке о унутрашњим капацитетима предузећа 
за развој производа/процеса је и податак о опремљности предузећа, где смо 
дошли до налаза да највећи део опреме у испитиваним предузећима није 
старији од 3 године – преко 70%, а свега 2% је старија од 5 година. 

 
Слика V-18: Старост опреме и учешће у опремљености предузећа % 
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3.4.2 Информације  за иновације  
 
Приступ информацијама је једна од кључних претпоставки за успешно 

формирање нових инвестиционих пројеката и имплементацију постојећих 
пројеката. Осим улоге инпута у иновационом процесу, извори информација 
представљају двосмерну везу између учесника у иновационом процесу. Важно је 
напоменути да постоје националне и регионалне разлике у коришћењу и нивоу 
значаја појединих извора информација за иновације, што зависи од одлика 
националних, регионалних, па и секторских иновационих система. 

Како су се иновације углавном развијале интерно,  тако су и међу 
изворима информација најзначајнији били интерни – унутар предузећа са чак 
око 50%, а затим следе клијенти и купци и добављачи. Слично је структурирана 
значајност појединих извора информација не само у ширем истраживању ИА у 
Србији, већ и у ЕУ (38%). Следећи најзначајнији извор су клијенти и купци 37% 
(28%), следе добављачи опреме, материјала, компонената или софтвера 39% 
(20%) и сајмови и изложбе 31% (16%). У оквиру иновационих система извори 
информација унутар предузећа су резултат технолошког гурања (push) или 
комерцијалног гурања од стране снабдевача и конкуренције или комерцијалног 
вучења (pul) потрошача. Као и у CIS3 најниже су рангирани државни или 
приватни непрофитни истраживачки институти и универзитети и друге 
високообразовне институције.  

 
3.4.3 Сарадња  у иновацијама 
 
Усвојили смо дефиницију кооперације према којој она оубухвата све 

активне учеснике у заједничким ИР активностима и другим иновационим 
пројектима са другим предузећима (или некомерцијалним организацијама). 
Иновациона сарадња може да обухвата задатке од најједноставнијих (нпр. 
заједничка набавка потребних инпут) до најсложенијих  задатака (сарадња на 
истраживању и развоју) у целокупном процесу развоја и комерцијализације 
иновација. Сарадњом је могуће смањити ризике и трошкове и повећати 
ефикасност развоја иновације па је зато она често повезана са њиховом 
успешном комерцијализацијом. Ниво сарадње зависи од комплемнтарности 
ресурса, способности и пословних стратегија партнера, што се одражава на 
дефиницију заједнички постављених циљева и способност укључених предузећа 
за њихово остваривање. Анализирали смо сарадњу у иновацијама у смислу 
њеног значаја и типова и локације иновационих партнера. За тип и локацију 
партнера били су дозвољени вишеструки одговори. 

На питање да ли је у било којој иновационој активности предузеће 
сарађивало са другим предузећима или институтима током испитиваног периода 
60% предузећа је одговорило позитивно. Највећи степен сарадње је локолно, 
унутар круга од 50 км, и шире у Србији и то са клијентима и купцима30. Локација 

 
30 Предузећа у сектору ИКТ (софтвер, производња машина и уређаја) по преавилу раде 
са специјализованим добављачима који пружају високовредне инпуте за производне 
системе и/или системе који обрађују информације. Инпути су у облику машина, 
компоненти, уређаја или софтвера. Акумулација технолошких знања догађа се кроз 
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коопераната генерално, донекле следи физичку раздаљину између предузећа и 
потенцијалног партнера, тако да не изненађује да је и у ЕУ партнер најчешће 
био лоциран у истој земљи.  

И у земљама ЕУ најчешћи партнери у кооперацији били су добављачи и 
клијенти и купци, затим предузећа из исте групе и универзитети и други 
високошколски институти 9%. И овде су најређе навођени као партнери 
консултанти, комерцијалне лабораторије / ИР предузећа, са само 5% 
искоришћености, у нашем истраживању 12%. 
 

Слика V-19: Врста партнера за сарадњу у % 

0 5 10 15 20 25 30 35

Неко друго предузеће унутар групе 

Добављаче 

Клијенти или купци

Конкуренти или друга предузећа у делатности

Консултанти, лабораторије, приватни ИР  институти 

Факултети или ВШО

Научноистраживачке организације

 
Значајан број предузећа је сарађивао са факултетима и другим 

високошколским установама.  
Релативно је високо заступљена сарадња са партнерима из 

иностранства, коју није било могуће детаљније анлизирати, али се може 
претпоставити да се у највећем делу односи на набавку опреме и софтвера, као 
и аутсорсинг послове за стране партнере.  

 

                                                                                                                            
дизајн, изградњу и употребу ових специјализованих инпута. С друге стране, искуство 
напредних корисника помаже добављачима у унапређењу производа, а развијени односи 
међузависности осигуравају им повлашћену цену све док су способни да одговоре на 
захтеве поузданости, високе перформансе сталног унапређивања. 
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Слика V-20: Лоцираност партнера за сарадњу у % 
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3.4.3.1 Инпути за иновације из јавних фондова  

 
Поред сарадње са организацијам и институцијам ван предузећа, 

екстерни извори могу бити значајни на други начин, нпр. кроз јавне фондове или 
потпуну кооперацију на иновационим пројектима са државним институцијама и 
администрацијом. 

Јавни фондови у већини земаља Европе, обухватају финансијску 
подршку путем донација и позајмица за иновационе активности унутар 
предузећа. Предузећима је најпре било постављено питање да ли су добили 
било какву јавну финансијску подршку од локалне или регионалне, владе, 
централне владе (укључујући рад њихових институција - агенција) или од 
Европске уније. 

Међутим, финансијска подршка као извор иновационих активности је 
занемарљива, и то је, као што ћемо видети једна од највише оцењених препрека 
за иновирање. 

Најчешћи извор јавне финансијске подршке била је централна влада, 
али наравно ниједно предузеће није тражило кредит искључиво за финансирање 
ИР јер овакав облик подршке иновацијама у предузећима у време попуњавња 
упитника није постојао у Србији. 
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Табела V-10: Финансијска подршка јавних фондова ИА (%) 

Врста финансијске подршке % 
Локалне и/или регионалне власти 1 
Централна влада или администрација (државне 
агенције или министарства)  

8 

Ако јесте, да ли је предузеће тражило кредит за ИР који 
су се обављали између 2002. и 2004.год 

0 

Европска Унија (ЕУ) 3 

Ако јесте, да ли је предузеће учествовало у 5. или 6.
Оквирном програму ЕУ за ИТР 

1 

 
 

3.5 Ефекти и утицаји: резултати иновација 
 

3.5.1 Резултат иновације: пословни промет као мера ефеката 
 

Иако пословни промет сам по себи није мера успеха предузећа, јер не 
мора да значи и висок профит сматра се мером резултата иновације. Ако 
посматрамо однос између раста промета и иновационе активности 
предузећа, а имамо у виду да су готово сва предузећа имала неку врсту 
иновационих активност, не би требало да нас изненади раст промета од више 
од 50% изражен у динарској вредности у периоду 2002-2004. година тј. у  
реалној вредности (противвредности евра на дан 31.12.2004.) 35%. У ЕУ 
просечан раст промета предузећа са иновационом активношћу је 9% 
годишње, у поређењу са 3% раста предузећа без иновационих активности.  

За мерење ефеката иновације користимо квалитативни сет индикатора 
где се сваки ефекат рангира према нивоу утицаја (висок, средњи, низак и није 
значајан). Различити ефекти су груписани у три групе: 
• Ефекти који се односе на производ (побољшање квалитета, повећана 

лепеза производа/услуга тј. повећање асортимана производа и услуга, 
повећање удела предузећа на тржишту), 

• Ефекти који се односе на процесе (повећање флексибилности 
производње, повећање производних капацитета, самњење трошкова 
радне снаге, смањење потрошње материјала,), 

• Остали ефекти (који се односе на регулативу и стандарде, побољшање 
заштите животне средине или здравља и сигурности на послу). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 88



Иновациони капацитети предузећа 
 

Слика V-21: Резултат иновације: ефекти на предузеће 
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И у оквиру група, ефекти варирају у нивоу утицаја. Као и у ЕУ 
најзначајнији утицај је на побољшање квалитета производа и услуга, што је 
навело 53% предузећа са иновационим активностима. Ово се може протумачити 
чињенцом да је реч о делатности на чијем тржишту постоји висок ниво 
конкурентности. Следећи најзаначајнији ефекат је повећана лепеза тј. пораст 
асортимана производа и услуга 44%, Још једна коинциденција је и веома ниско 
рангирани значајан ефекат - смањење трошкова радне снаге, смањење 
потрошње материјала по јединици производа који износи 14% и у нашем случају 
је на предпоследњем, а у ЕУ на последњем месту. С обзиром на карактеристике 
производње у ИКТ сектору најмањи ефекат је на смањење штетних утицаја у 
односу на животну средину. 

Задовољење законске регулативе и стандарда је на трећем месту по 
значају ефекета 39%. Занимљиво је да овај фактор сматра веома значајним и 
велики број предузећа у Хрватској (друго место по значају) што се може 
објаснити темпом регулаторних промена због усклађивања законодавстава са 
Европском унијом. 
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3.5.2  Резултати иновација: методи заштите 
 

Будући да иновације подразумевају финансијске издатке, предузећа 
предузимају мере којима настоје да реализују економске користи од улагања у 
иновације, а то укључујуе и мере заштите: патентна заштита, и други формални 
методи заштите интелктуалне својине, као и стратешки методи. 

За разлику од иновације, патенти су мера инвентивности. Идеална 
анализа патентне активности би требало да се обави мерењем утицаја патената 
на обим промета производа који је заштићен патентима, међутим упитник је 
тражио одговор на питање да ли је предузеће пријавило и/или регистровало 
било који патент у периоду 2002-2006. Нажалост, ниједно предузеће није имало 
овакву активност. 

Предузећа је такође требало да одговоре на питање да ли користе неки 
други метод заштите проналазака или иновација развијених у предузећу у 
посматраном периоду, и да ли су формални (регистрација дизајна модела, 
робних марки и копирања) или стратешки (тајност, сложеност дизајна, временска 
предности у односу на конкуренцију). 
 
 

Слика V-22: Значај метода заштите иновација 
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У ЕУ заштита робне марке је најчешће коришћена алтернатива патената 

као формални метод заштите, коришћен од стране 21% предузећа са 
иновационим активностима, следи регистрација дизајн – 14% и заштита 
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копирања – 6%. У случају ИКТ предузећа у Србији највише рангирани су 
стратешки методи заштите, и то пре свега временска предност – што се опет 
може разумети због раније наведених карактеристика сектора ИКТ. 
 

3.5.3 Препреке за иновације 
 

Иновациона активност није једини фактор који утиче на конкурентност, 
али је опште прихваћено да она доприноси порасту конкурентности. Због тога је 
од интереса нарочито за  доносиоце политика  да обрате пажњу на  проблеме са 
којима се суочавају предузећа док покушавају да иновирају и на факторе који 
спречавају предузеће да иновира. Значај и повезаност проблема са којима се 
суочавају предузећа у њиховим настојањима да иновирају и различити фактори 
који коче иновације могу да се разликују у зависности од класе величине 
предузећа као и у зависности од типа активности. 

У овом истраживању смо могли да добијемо само одговор на питање да 
да ли је у посматраном периоду било текућих и напуштених иновационих 
активности, - 33% предузећа је одговорило потврдно. У CIS3 се ишло детаљније 
у анализи оваквих активности, према  следећим категоријама: 

• Пројекат озбиљно касни 
• Пројекат је спречен у старту 
• Пројекат  је оптерећен другим озбиљним проблемима. 

Предузећа ИКТ сектора у Србији, као највеће препреке за иновације 
доживљавају факторе трошкова и тржишта, пре свега недостатак финансијске 
подршке из јавних фондова и трошкове финансирања иновација. Да овај 
проблем није довољно добро решен ни у ЕУ указује нам чињенција да се и у 
CIS3 као најзначајнији ограничавајући фактори који могу спречавати иновације, 
могу груписати у оквиру термина “економски фактори”. Нарочито, се трошкови 
иновација виде као сувише високи и код предузећа са ИА (24%) и оних без ИА 
(19%). Недостатак информација се углавном сматра најмање значaјним 
ограничавајућим фактором иновационих напора у ЕУ (5% и 4%), а исто тако и у 
Србији. Најзначајнији ограничавајући фактор знања је интерни  - недостатак 
квалификованог особља – 12% што опет показује поклапљње са резултатима 
CIS3 (16% и 11%).  
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Табела V-11: Однос предузећа са иновационом активношћу  која су имала висок 
ниво ограничавајућих фактора при ИА 

 Препрека Веома 
утицајно 

у % 

Препрека Веома 
утицајно 

у % 
1. 

Економски 
ризици 45

11. Одбојност 
запослених 
према 
променама 4.7 

2. 
Превисоки 
трошкови 
иновација 39

12.

 

Одбојност 
руководства 
према 
променама 2 

3. Трошкови 
финансирања 
иновација 45

13. Доминација 
иционирана 

 
поз
предузећа 34.5 

4. Расположивост 
финансирања 42

14. Ф
ак
то
ри

 
тр
ж
иш

та
 

31
,5

%
 

Неизвесна 
потражња  28.5 

5. 

  
Ф
ак
то
ри

 т
ро

ш
ко
ва

 4
3,

6%
 

Недостатак 
финансијске 
подршке из 
јавних 
фондова 47

15.

Недо
инфраструктуре

статак 
 34.5 

6. Недостатак 
квалификова. 
особља 12

16. зашт
интелектуалне
својин

ита 
 

е 28.5 
7. 

Информисаност 
о технологији 1

17.

 
И
нс
ти
ту
ци

он
ал

ни
 

ф
ак
то
ри

 2
9,

3%
 

Правна 
регулатива, 
стандарда, 
порези 25 

8. 
Информисаност 
о тржиштима 4.7

18. Потреба да се 
поштују прописи 

 Владе 20 
9. Недовољни 

иновациони 
потенцијали  7

19.

О
ст
ал

и 
ф
ак
то
ри

 
16

%
 

  
Прописи ЕУ 

12 
10. 

  
Ф
ак
то
ри

 з
на
њ
а 

 6
,3

4%
 

Налажење 
партнера за 
сарадњу 13

  

 
 
Потреба за одређеним врстама  услуга или подршке при иновационим 

активностима коју предузећа тренутно не могу  да је добију у окружењу, у 
директној је спрези са препрекама на које наилазе при својим иновационим 
напорима. Тако се као најзначајнија истиче потреба за подршком у 
финансирању иновационих пројеката. Будући да је већина предузећа веома 
млада и нема довољно искуства на тржишту, а видели смо да су као остале, 
стратешке иновације највише заступљене иновације у области маркетинга, 
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високо су рангиране и потреба за услугама у истраживању тржишта, 
маркетиншка подршка, снимање и процена технологија, али и помоћ у 
патентирању и прибављању лиценци. 

 
Слика V-23: Потреба за подршком и услугама при ИА коју не могу добити у 

окружењу 

0 5 10 15 20 25 30 35

ИР

Дизајн 

Консулт. услуге

Обука  за инов.

Запошљавања
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Технолошке информације

Управљање квалитетом

Маркетиншка подршка 

Снимање/процена технологије

Финансирање инов. пројеката

Патенти и лиценце

Трансфер технологије

Употреб опреме

Потрага за партнерима у иновацијама

ИЦТ подршка

Друго 

 
На основу добијених података можемо донети општи закључак да већина 

предузећа идентификује као главне отежавајуће факторе иновација економске 
чиниоце и државу, тј. њену ограничену подршку, у оквиру које се подразумева 
не само финансијска, већ и инфраструктурна подршка. 

 
3.6 Специјалне карактеристике иновације 

 
3.6.1 Импакт иновације производа на промет  

 
Иако се иновација често сматра важним елементом раста и 

конкурентности, на развијеним тржиштима велика већина предузећа највећи део 
промета остварује од производа који нису промењени или су само маргинално 
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модификовани. У зрелијем тржишту које мање карактерише производна 
диференцијација, предузећа могу да делују дуже времена остварујући промет (и 
профит) од једне или више старијих иновација, другим речима, таква зрела 
тржишта карактерише дужи животни циклус произвда. 

Предузећа која изводе велики део свог промета из нових производа су 
она која су много флексибилнија у прилагођавању својих производних процеса, 
или она која посвећују већу пажњу променама потреба купаца. Предузећа из 
сектор ИКТ износе на тржиште релативно велики број нових производа због тога 
што се тржиште у којем они функционишу рапидно мења. Избегавање 
иновирања и представљања нових произвда, може резултирати током времена, 
опадањем удела на тржишту. 

Удео у промету свих врста производа у нашем истраживању је донекле 
уједначен, међутим категорија нових је укупно у предности и процентуално 
кореспондира нивоу нових и/или побољшаних производа/услуга и процеса. Нови 
и/или побољшани производи/услуге и процеси су најзначајнији извор прихода 
предузећа, стари производи учествују у укупном промету, просечно са 25%. 

 
Табела V-12: Расподела укупног  промета у 2004. години 

 

Расподела укупног  промета  
за 2004. 

Удео у 
промету у 

% 
Производи - новитет на тржишту 28% 
Производи - новитет за предузеће али 
не и за тржиште 25% 
Знатно побољшани производи  22% 
Производи који се нису мењали или су 
се само незнатно изменили  25% 

 
3.6.1.2 Раст запослених и иновације 

 
Људски капитал је суштински фактор економског раста заснованог на 

науци и технологији. Акумулација и коришћење знања међу запосленима у 
једном предузећу важан су аспект иновационе активности.  

Између 2002. и 2004. регистрован је пораст апсолутног броја запослених, 
од 1877 на 2702. Процентуално гледано раст укупног броја запослених  је око 
44%  у посматраном периоду. Будући да је у питању сектор у којем су запослени 
са занањима из области техничких и природних наука, од интереса је био и 
проценат запослених жена31, који у укупном односу износи око 32%, што је виши 

                                                
31  У ЕУ се сматрата стратешки заначajним подстицање запошљавања жена у 
секторима  у којима се захтевају знања из области техничко-технолошких, 
биотехнолошких и других природних наука, с обзиром на опадајуће интересовање мушке 
популације за стицање диплома у овим областима. 
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просек него у ЕУ и кореспондира броју запослених жена у ИР сектору у области 
ТТ наука.  
 

3.6.1.3 Образовни ниво и иновациона активност 
 

Табела V-13: Образовна структура запослених у сектору ИКТ у Србији 
Број запослених 

Квалификациона структура Сви Жене Жене % 
ВСС 961 304 31,63 
ВС 305 97 31,37 
ССС 1321 436 33 
НСС 17 14 82,35 
ВКВ 11 0 0 
КВ 68 11 16,17 
ПКВ 7 1 14,12 
НКВ 11 1 9,09 
Укупно 2702 866 32.05 

 
У структури запослених преовладавају запослени са средњом стручном 

спремом (49)%, али као што смо већ рекли велики је број запослених са високом 
(36%) и вишом (11%) школском спремом. 

Предузећа са иновационим активностима у ЕУ генерално чешће имају 
већи број запослених са ВСС од оних без. Око 13% запослених у ЕУ је завршило 
ВСС, док је у предузећима са иновационим активностима 14% запослених са 
ВСС  а у оним без иновационих активности 9%.  У сектору услуга број 
запослених са ВСС у предузећима са иновационим активностима  износи чак око 
21% за разлику од 16% у предузећима без иновационих активности. Ова 
чињенца иде у прилог нашем закључку да је ИКТ сектор у Србији високо 
иновативно активан, будући да је просек запослених са ВСС у предузећима у 
Србији 12,5% (а ако се узима у обзир и ВС око 17%).  

 
Табела V-14: Старосна структура запослених у сектору ИКТ у Србији 

Ниво образовања 
Просечна 
старост 

ВСС 36.01
ВС 34.79
ССС 32.68
НСС 41
ВКВ 48
КВ 32
ПКВ 29
НКВ 31
Просечно сви 36.12
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У ИКТ сектору је веома значајно перманентно активирање ресурса кроз 
додатно образовање и обуку које укључује повезивање новоствореног и 
постојећег знања, које постоји унутар организације или изван ње. 68% предузећа 
је имало неку врсту обуке за запослене тј. 29% свих запослених, више од 
половине запослених са високом стручном спремом. 

 
Табела V-15: Учешће запослених у свим видовима обуке 

Образовни ниво 
Број 

обучаваних
ВСС 472 
ВС 86 
ССС 206 
НСС 0 
ВКВ 0 
КВ 2 
ПКВ 1 
НКВ 0 
Укупно 793 

 
Уколико број дана проведених на стручном усавршавању запослених, 

који просечно износи 14,36, узмемо за индикатор образовања током целог 
живота, онда је он знатно изнад просека Србије, који износи 4,7 дана. Примећује 
се да број дана усавршавања расте обрнуто пропорционално нивоу стручне 
спреме, запослени са средњом стручном спремом су провели највише дана на 
обуци. 

  
3.7. Закључне напомене  

 
Истраживање иновационих активности у привредним предузећима је 

важно оруђе за евалуацију и стварање слике о тренутном стању, иновационој 
култури и иновационим способностима предузећа. Добијени резултати су 
значајно средство за формулисање иновационих политика које су једна од три 
елемента инфраструктуре који имају улогу у формирању НИС, а на који треба 
нагласак ставити нарочито у периоду транзиције. Развој иновационих 
активности потпомогнут одговарајућом иновационом политиком је предуслов за 
убрзање технолошког напретка, развој конкурентних производа и процеса и са 
њима повезане конкурентности појединих сектора. Иновациона политика има 
критичну улогу у транзицији ИС, како због ограниченог дејства тржишних 
механизама у одређивању приоритета, тако и због потребе нетржишне 
координиције, тако да се може говорити и о подсистему нунутар НИС који има 
неколико елемената: 

 
• Иновациона политика би требало на целовит и конзистентан начин да 

одговори на потребе развоја технолошких способности пропулзивних малих 
и средњих предузећа, с нагласком на секторе вишег средњег и високог 
технолошког нивоа производње и услуга. 

 96



Иновациони капацитети предузећа 
 

  
• Иновациона политика треба при том да делује у складу са образовном и 

научно-технолошком политиком, политиком развоја предузетништва и 
индустријском политиком у целини. 

  
• Али, с обзиром на релативно високу ризичност и сложеност пословних 

стратегија заснованих на иновацијама, њихово ефикасно спровођење може 
да се догоди само у релативно предвидивом макорекономском окружењу са 
високим степеном правне сигурности и делотворним радом институција.  

 
• Потребно је интензивније коришћење постојећих ресурса (факултети, НИО, 

технолошка инфраструктура) у сврху подстицања технолошки оријентисаног 
предузетништва, укључујући и академско предузетништво. 

  
• Будући да су економско-финансијски чиниоци укључујући и недостатак 

државне подршке идентификовани као основне препреке иновацијама, 
треба деловати на ублажавању њиховог утицаја, али на трошковно 
ефикасан начин. 

  
• Уз подстицање улагања у образовање и активности истраживања и развоја, 

потребне су и квалитетније везе изеђу истраживачких институција и 
пословног сектора, као и интеграција иновативних предузећа у шире 
индустријске мреже и/или кластере. 

 
У Србији су у претходном, петнаестогодишњем периоду, неколико пута 

предузимана истраживања иновационих капацитета предузећа,  али углавном 
парцијално, на репрезентативним узорцима, међутим, мањим од оних који су 
уобичајени у Европској унији. Добијени резултати нису довољно респектовани 
од стране јавног сектора, а пошто нису били довољно транспарентни нису 
имали утицај ни на формулисање политика предузећа.  

Током 2008. обављено је нешто шире истраживање иновационих 
активности предузећа у Србији, (више сектора и имајући у виду различите 
величине предузећа)  које ће бити у потпуности компатибилно са истим 
истраживањима која се обављају у ЕУ. 
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VI Фактор IV : ИНОВАЦИОНА КУЛТУРА 
ПРЕДУЗЕЋА 

 

1. Иновација као језгро процеса пословања 
 
Иновациона култура предузећа је предмет бројних теорија и 

методологија претходних тридесет и више година. У овом раду ћемо се 
ограничити на део теорије који смо имали прилике да у пракси тестирамо. 
Описана и коришћена методологија је резултат двадесотогодишње праксе и 
довољно је широка, а у примени, кроз иновационо консултантство се показала 
делотворном. 

 
1.1 Упрваљање иновацијама 
 
Ако иновацију посматрамо као језгро свих процеса у једном предузећу, 

који за циљ имају обнављање (изношење на тржиште новог или побољшаног 
производа/процеса/услуге) производне понуде (од креирања до испоруке) то нас 
води ка закључку да је иновација генеричка активност везана за опстанак и 
раст предузећа на тржишту. На овом нивоу апстракције процес иновације је 
заједнички за све фирме. Он суштински обухвата: 
 

• Скенирање окружења (интерног и екстерног) и процесисирање 
релевантних сигнала о претњама и могућностима за промене; 

• Одлучивање (на основу стратешког погледа о томе како предузеће 
најбоље може да се развија) на који, од претходно споменутих, сигнала 
одговорити; 

• Прибављање ресурса који омогућавају реализацију одговора 
(стварањем нечег новог кроз истраживање и развој (ИР) прибављањем 
нечег - од некуд (путем технолошког трансфера итд.); 

• Имплементацију пројеката (развијајући технологију и интерно и 
екстерно тржиште) који ће омогућити ефикасане одговоре на првобитно 
установљене сигнале из окружења.[56] 

 
Ови циклусли су интерактивни и не зависе само од предузећа, међутим, 

предузећа имају могућност да прогресивно уче тако да могу да изграде своју 
основу знања и могу да побољшају и саме начине управљања процесом 
иновације. 

У нашем становишту је суштинско да је управљање иновацијом 
способност коју је могуће научити. У теорији и пракси управљања 
иновацијама постоје многе заједничке области као и заједнички скуп препорука и 
начина за приступ проблему (опортунитету), за бављење њиме па до самог 
начина решавања, ипак, свака фирма мора да нађе сопствено решење и да га 
развија у сопственом контексту. Једноставно копирање нечијих идеја није 
довољно, оне морају бити усвојене и обликоване да одговарају одређеним 
околностима. Показало се да се, нити непромишљеним усвајањем тренутне 
менаџерске моде, нити упорним слеђењем ригидне стратегије док други 
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иновирају, неће пожњети успех. Недостатак својственог прилагодљивог 
пословног приступа оставља предузеће у слабој позицији у односу на промене 
на тржишту, флуктуације потражње, или нове облике конкуренције. Развој 
методологије, метода и концепта управљања иновацијом на нивоу предузећа 
води све више ка оспособљавању предузећа да користи одређени скуп 
оруђа и вештина прилагдољивих датом стању (предузећа). Тако ћемо у 
наставку, укратко приказати три модела, који истовремено служе за анализу 
свих аспеката предузећа релевантних за његову иновативност и омогућавају, на 
основу уочених карактеристика предузећа, усмеравање напора и ресурса ка 
оним областима које треба развијати и/или унапређивати. Сва три концепта 
комбинују егзактни и емпиријско – интуитивни метод – модели су цикличне 
структуре која омогућава континуалне анлизе и преиспитивања система 
управљања иновацијама. 
 

1.2  Референтни модел друге генерације (г2) 
 

Референтни модел друге генерације настао је између 1996. и 2000. 
године32 на основу изучавања карактеристика организација које имају високе 
иновационе способности. Током истраживања откривено је 56 заједничких 
чинилаца, тако да референтни модел представља менталну мапу свих 
претходно истражених делова модела. [57] 

 
Табела VI-1: Компоненете и елементи референтног модела друге генерације 

 18 компоненти 56 елемената 
i Истинска/присна ангажованост 

(лидера) 
ii Склоност ка иновацијама 
iii Усмеравање напора ка 

дефинисању простора за 
могућности 

Ia Иновационо    
лидерство 
 

iv Увођење стила лидерства 
i Спољно фокусирање (индикације 

одступања од курса) 
ii Доследност у појављивању 

страгегије/визије 
iii Ефикасан тимски рад на врху 
iv Иновациони циљеви у пословним 

плановима 
v Мере изводљивости (оцењују 

иновациону храброст) 

Ib Обезбеђење 
стратешке  
предности 
 

vi Распрострањеност иновационих 
политика 

                                                
32 Др Дејв Френсис (Центар за истраживање управљања иновацијама, Универзитет у 
Брајтону) 
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i Свестране анализе потреба за 

променама 
ii Отвореност ка новим мишљењима 
iii Ефикасне промене руководства 

Ic Мудар радикализам 

iv Реструктурирање вредности 
i Анализа потреба неопходних 

вештина 
ii Проактивна политика 

квалификованих појединоаца  
(запошљавање и задржавање) 

IIa Изузетни појединици  

iii Способни људи на иновационо 
интензивним задацима 

i Анализа неопходних 
компетентности 

IIb Портфолио свих 
компетентности 

ii Координирани развој 
компетентности 

i Ефикасан трансфер у 
организациону рутину 

IIc Способност имплементације 

ii Способно управљане програмима 
и пројектима 

i Стил управљања који подржава 
преношење овлашћења 

ii Развијање личних потенцијала 

IIIa Селективно преношење 
овлашћења 

iii “Могу да урадим” деловање 
i Висока очекивања од мишљења 

заговорника иновације (шампиона) 
ii Постојање иновационих циљева 
iii Препознавање и награђивање 

иновација 

IIIb Захтевање иновације 

iv Институционализовани Каизен 
i Отоворена тространа 

комуникација 
ii Позитиван однос (према особљу) 

IIIc Висока укљученост 

iii Посвећеност компанији 
i Омогућавање учења 
ii Развој општих способности 
iii Обучавање за тимски рад и 

решавање проблема 
iv Управљање знањем 
v Истраживачки дијалог 

IVa Континуирано учење 

vi Експерименталне иницијативе 
i Ослушкивање специјалиста 
ii Ослушкивање “фактора ван 

области деловања предузећа” 

IVb Сагледавање различитих 
перспектива 

iii Ослушкивање “фактора везаних за 
бизнис” 
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i Користи од спољних односа IVc Плодне везе 
ii Блиске везе са клијентима 
i Облик организовања који 

омогућава иновације 
ii Коришћење ОД методологија 
iii Коришћење тимова и адхок група 

Va Брзо организовање 

iv Међутимска сарадња 
i Легитимност улоге такмичара 
ii Предузетнички ставови и вештине 

Vb Подршка такмичарима 

iii Ефикасно спонзорство 
i Управљање и развој нових 

прозивода и процеса 
Vc Висок квалитет развоја нових 

производа/процеса 
ii Креативни приступи у развоју 

нових прозивода и процеса 
i Трасирање могућих релевантих  

мапа 
VIa Вођеност менталним мапама 

ii Избор и развој мапа 
i Брз/потпун информациони систем VIb Видљиви процеси одлучивања 
ii Поуздан процес доношења одлука 
i Одржива пажња вишег 

руководства 
VIc Одрживо поверење 

ii Отклањање “блокаде” 
Извор: D.L.Francis, Defining innovation capability, Research Monograph 11, 
University of Brighton, 2001. 
 

У унутрашњем кругу (слика VI-1) је представљено 6 подручја деловања 
предузећа релевантних за иновације (правац, способности, култура, учење, 
структуре и процеси, одлучивање), а у спољњем су она рашчлањена на 18 
компоненти. Одговарајући на 56 питања оцењује се истинитост исказа 
градуирана у распону од 1 - 6 (1- веома мало или безначајно, 2 – у мањој мери, 3 
– умерено, 4 – у већој мери, 5 – у веома великој мери, 6 – у потпуности).  

На основу добијених просечних оцена за сваку компоненту оцењује се 
свако од 6 подручја деловања предузећа, а коначна просечна оцена је 
показатељ иновационих капацитета предузећа - индикативна за поређења са 
другим предузећима из истог сектора и/или приближно исте величине. На основу 
добијених података предузимају се даљи кораци чија је суштина се да помогне 
предузећу да научи да користи, или боље искористи своје капацитете у 
управљању иновацијама. 

Модел је примењив у свим организационим конфигурацијама, а нарочито 
у организацијама које имају одељења за истраживање и развој. 
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Слика VI-1: Референтни модел друге генерације 

 
 
Извор: D.L.Francis, Defining innovation capability, Research Monograph 11, 
University of Brighton, 2001. 
 

1.3 Е-И модел иновационе способности 
 

Иновативне организације су оне које негују културу која поштује систем 
вредности датог предузећа – а утолико боље, уколико су у тим вредностима 
препознате конкурентске предности предузећа. Комбинујући теорију и праксу, 
аутори концепта имају интердисциплинарни приступ као и у претходном моделу. 
Овај модел је примеренији за мала и предузећа средње величине (МСП). Модел 
промовише организациону културу која треба да подржава и награђује све нове 
идеје које могу да ојачају предузеће. То значи да они који делују као 
предузетници (шампиони) унутар организације33 морају бити препознати, 
похваљени и награђени, упркос томе што ће њихови подухвати понекад 
пропасти. Руководство мора да пружи подршку свима онима који су 
заинтересовани за побољшање рада предузећа – било да се то односи на 
производ-услугу, процес, организацију, чак иако се чини да су њихови доприноси 
мали. Ово правило је уткано у тзв. L.I.F.Е. оквир (Мала побољшања од свакога - 
                                                
33 У теорији управљања иновацијама устаљен је термин “champion” који је у нашим 
условима тешко може бити  дословно преведен (предузетници, заговорници идеје 
иновирања). 
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Little Improvements from Еveryone) који за инспирацију има јапанску пословну 
стратегију – Каизен (стална побољшања)34.  

Моделом је обухваћно 8 компоненти битних за иновативност 
организације: 4 Е - Предузеће (Еnterprise), Енергија (Еnergy), Овлашћење 
(Еmpowerment), Експеримент (Еxperiment), и 4 И - Увид (Insight), Намера 
(Intention), Инвестиција (Investment), Имплементација (Implementation). 

Методологија Е-И модела такође обухвата добијање одговора од свих 
запослених (или од дела запослених за које се сматра да су кључни за 
иновативност организације) на 48 питања. Оцене су градуиране од 1 до 5 у 
односу на тачност понуђеног исказа. На основу просечне оцене за сваку од 
компоненти иновативности организације добија се графикон – слика стања која 
указује на јачину или слабости иновационих способности предузећа у одређеним 
областима деловања. Добијени резултати се предочавају представницима 
предузећа и заједно са њима се предлажу и предузимају даље активности које 
ће помоћи развој и/или унапређење компоненти за које се добио нижи резултат. 
Активности су дефинисане у оквиру фаза деловања за развој испитиваних 
иновационих компоненти предузећа (табела IV-2), које се даље разрађују између 
консултанта за управљање иновацијама и представника предузећа. Уколико се 
прихвати, модел омогућава периодично праћење промена квалитета 
иновационих компоненти. 
 

Табела VI-2: Развој иновационих компоненти предузећа 
 Компонента Фазе могућег деловања за развој иновационе 

компоненте 
 
 
1. 

Предузеће Препознавање вредност покретача иновације 
(интерни предузетници); 
Прихватање неколико великих изазова – 
инвестирање у будућност;  
Одређивање стратешких циљева за истраживање 
нових области. 

 
 
 
2. 

Енергија Запошљавање људи неуобичајне енергије; 
Доношење брзих, позитивних одлука о томе шта 
треба да се уради; 
Инвестирање у лични развој кључних запослених. 

 
 
3. 

Овлашћење Осигурати да постоје очекивања да свако треба 
да допринесе  иновативности; 
Обучавање руководилаца да овлашћују чланове 
својих тимова; 
Од кључних радника се тражи да развијају нове 
идеје. 

                                                
34 Суштина ове стратегије је у непрестаном улагању напора у иновирање у које су 
укључени сви запослени – постала је популарна у Јапану у послератном периоду након 
великог успеха Тојоте. 
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4. 

Експеримент Основање фонда за шпекулативне инцијативе; 
Формирање посебних група за експериментални 
рад; 
Прихватање да ће неки пројекти пропасти. 

 
 
5. 

Увид Укључивање много људи у приближавање 
потрошачу и испитивање тржишта; 
Истраживање потреба и жеља људи који нису 
тренутно потрошачи; 
Истраживање потенцијала надолазећих техно-
логија. 

 
 
 
6. 
 
 

Намера Основање јаких ад хок тимова који ће истражити 
»просторе опортунитета«; 
Формирање савеза са иновационим фирмама које 
тек почињу и размена идеја; 
Разрада сценарија будућности – и дефинисање 
улоге предузећа у њему. 

 
 
7. 

Инвестиција Одвојање средстава за фонд за иновацију; 
Инвестирање у дефинисану иницијативу, боље 
него расипање средства на више недовољно 
одређених; 
Постављање агресивне мете за иновационе 
пројекте. 

 
 
 
8. 
 
 

Имплементација Систематизовање процеса иновације (нпр. 
препознавање фаза и излаза); 
Одређивање једне особе која је одговорна за 
укупан иновациони процес; 
Смањење баријера међу радним групама. 

 
 1.3.1 Примена Е-И модела на  случају предузећа у Србији 

 
Е-И модел смо применили у истраживању иновационих капацитета 

неколико малих и средњих предузећа у Србији.35 У наставку је дата студија 
случаја предузећа средње величине  (40 запослених) у приватном власништву, у 
текстилном сектору - производња чарапа. У анализи иновационих способности 
најпре смо интервјуисали власнике предузећа  придржавајући се принципа Осло 
приручника. На основу одговора дошли смо до закључка да предузеће обавља 
неколико иновационих активности: прибављање уграђених технологија – 
увођење нових процеса и набавка нових машина, прибављање нових знања 
(углавном преко купаца и добављача, редовних посета сајмовима у 
иностранству, стручних часописа, Интернета), дизајн, маркетинг нових 
производа. Предузеће је у скоријем периоду имало значајну организационо – 
маркетиншку иновацију - веб презентацију и увођење онлајн куповине. 

 

                                                
35 У оквиру Програма за развој консултантства за иновације, у организацији ЕАР и 
министарстава за привреду и науку и животну средину, 2006. године. 
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Упитник Е-И модела попунио је један од власника и петоро запослених 
на различитим радним местима – како би се добила што објективнија слика 
стања иновативних компонената предузећа (ИКП). Даља анализа је показала да 
се њихова виђења ИКП донекле разликују али се и знатно подударају у 
компонентама енергија, имплементација, увид и овлашћења.   

 
Слика VI-2: Иновационе компоненте предузећа 
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Извор: Истраживање аутора 

 
Четири компоненте су се издвојиле као мање јаке: овлашћења, намере, 

инвестиције и увид. На основу тог налаза и интервјуа, предузећу су предложене 
активности за њихово унапређење:  
 
1. Унапређење компоненте овлашћења. Будући да је предузеће отворено за 

нове идеје требало би ставити свим запосленим на знање да се и од њих 
очекује да својим радом доприносе иновативности предузећа – да могу 
слободно да износе своје предлоге. Тражити од радника на руководећим 
местима да развијају нове идеје –  путем система мотивације и награђивања. 
Обучити их да међу запосленима подижу свест о значају њиховог доприноса 
за развој предузећа (нове идеје – које воде ка иновацијама). У вези са тим, а 
и ради разграничења надлежности, предлажена је организациона иновација 
- именовање извршног директора фирме и директора за развој 

2. Компонента намере. Због дислоцираности капацитета и проблема у 
комуникацији требало периодично, или по потреби, организовати састанке 
на којима ће се разговарати о могућим правцима развоја фирме, и омогућити 
свима да се изјасне о свом виђењу не само фирме већ и своје улоге и 
могућег доприноса за развој фирме. 

3. Увид и инвестиције у иновације. Иако већ имају изграђен бренд, недовољно 
су упућени у потребе потрошача, па је у циљу приближавања потрошачу 
предложено низ маркетиншких активности. Исто тако, предложено је 
системско истраживање потенцијала нових технологија и истраживање 
потреба и жеља људи који нису њихови потрошачи – тако што ће неко од 
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запослених бити овлашћен да се тиме бави. Издвајање одређених средства 
за развој иновација  - (уз помоћ стручњака одабрати једну или неколико 
иницијатива).  

Предлози су даље разрађени и проширени, нарочито у области 
маркетиншких активности (анализа окружења и конкуренције, истраживање и 
сегментација тржишта), и, што сматрамо веома значајним резултатом 
консултантске активности, изношењем намере за патентирање једног новог 
производа. 
 
 

1.4 Референтни модел агилног предузећа 
 

Трећи модел промовише иновативност организације кроз агилност 
предузећа. Усвојићемо да је агилност предузећа динамичка способност и може 
бити дефинисана као “способност организације да одржава конкурентску 
предност интелигентним и проактивним хватањем опортунитета и реаговања на 
претње” (Бесон, 1999.). [58] Група за истраживање агилне производње36, 
основана је да би се истражила агилност малих и предузећа средње величине. 
Усвојена је методологија акционог истраживања која је обухватила посете десет 
предузећа учесника у програму. Из тог истраживања проистекло је 16 димензија 
референтног модела агилног точка (РМАТ). [61]  Овај модел обезбеђује оруђе за 
испитивање сваког предузећа на његовом степену агилности и обезбеђује 
интегралну дефиницију компонената агилности. Референтни модел је приказан 
у облику точка да би се показало да су његове компоненте међузависне. Из 
техничких разлога овде није приказан круг, па наводимо његове делове по 
областима и димензијама: Агилна стратегија (Дубоко и широко скенирање, 
Посвећеност стратегији, Пун развој, Агилни показатељи развоја); Агилни људи 
(Прилагодљива структура, Многострано образовани / флексибилни људи, 
Способни за доношење брзих одлука, Континуално учење); Агилне везе 
(Бенчмаркинг агилности, Дубоко проницање у потрошача, Уједначени 
добављачи, Изводљиво партнерство); Агилни процеси (Флексиблини  имовина и 
системи, Брза набавка нових производа, Брзо решавање проблема, Богат 
информациони систем ). 

Точак је ослабљен ако било који од делова (паока) недостаје, или је 
сломљен или разбијен. Исто је и са агилношћу: ако је било која од 16 
компоненти слабије развијена, тада је и агилност предузећа ослабљена. Сврха 
точка је да помаже менаџерима да оцене агилне способности њиховог 
предузећа, идентификују блокаде агилности и да развију усмерени развојни 
план. 

Није лако постати агилна организација. То је можда путовање без краја. 
Почива на интеграцији фактора који су обухваћени са 16 елемената 
референтног модела. Предузећима је све више неопходна способност да реагују 
проактивно, да се мењају унутар растуће конкуренције глобалног тржишта. За 
МСП са ограниченим ресурсима, ово може да проузрокује тешкоће али и да 

 
36 Подржана од стране британског Савета за истраживања у инжењерским и 
физичким наукама, 1999-2000. 
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отвори прозоре опортунитета. Уводно истраживање на основу којег је РМАТ 
настао, наводи да референтни модел обезбеђује оквир за управљање 
фокусираним развојем организације. Он нуди помоћ, нарочито за МСП у 
идентификовању приоритетних области за развој и поставља управљачке 
темеље за ефикасан унутрашњи развој агилне стратегије.  
 

1.5 Закључна разматрања 
 

Све до скора било је укорењено веровање да се корпус знања о 
управљању може идентификовати, кодификовати и као такав користити. Када то 
буде учињено, сматрало се, управљање организацијом ће престати да буде 
“црна кутија” и постаће професионална активност, као што је управљање 
авионом или хируршка операција.  

Овакво веровање је данас доведено у сумњу. Почињемо да разумевамо 
менаџмент као ефикасно опстајање у калеидоскопу опортунитета, претњи, 
препрека и немерљивости у реалном времену. Конкурентска предност, чак и 
опстанак предузећа, могу да зависе од способности организације да одговори на 
честе и непредвидиве промене док излази у сусрет различитим захтевима 
купаца.  

По нашем мишљењу ово се може постићи усвајањем политике и праксе 
континуалног испитивања иновационих активности и капацитета предузећа. 
Применом Е-И модела у домаћем окружењу показали смо да: 

 
• Испитана предузећа обављају поједине иновационе активности које 

резултирају иновацијама (не увек технолошким),  
• Имају иновационе капацитете којима управљају углавном без довољно 

систематизованог знања, 
• Недовољно је распрострањена свест о потреби иновирања, па тиме и 

иновациона култура, 
• Не постоји системски приступ управљању иновацијама, како унутар 

предузећа, тако и у ширим иновационим системима – све до националног, 
• Могућа је изградња новог облика иновационе инфраструктуре у Србији – 

иновационог консултанства. 
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2. Резултати емпиријског истраживања иновационе 
културе на демографски / економски карактеристичној 
групи 

 
За демографски и економски карактеристичну групу предузећа узели смо 

мала предузећа чији су оснивачи, власнице и/или  менаџери жене.  
Женско предузетништво у Србији се први пут помиње као појам у првој 

половини 90 -тих година, пре свега у вези са програмима подршке међународних 
организација бржој интеграцији избегличке женске популације у економске и 
друштвене токове. У оквиру ових програма организоване су различите едукације 
жена за стартап (започињање посла) пре свега за оснивање радњи и 
мануфактурних радионица, како би се самозапослиле и обезбедиле себи и 
породици егзистенцију. У последњих 10-15 година, слика се постепено мењала, 
број женских предузећа је постепено растао а мењала се и структура, па су се 
женска предузећа у све већој мери појављивала поред традиционално “женских” 
области, и у делатностима које су мање радно интензивне а највише у сектору 
услуга као што су ИКТ, књиговодствене услуге, интелектуалне услуге 
(финансијски консалтинг, управљање људским ресурсима, едукација) и сл. 
Трговина је од самог почетка област где женски бизниси доминирају 

Иако је статистика у овој области недовољно развијена и непотпуна, 
најрелевантнији извор података за број женских предузећа је Агенција за 
привредне регистре. Према овим подацима из новембра 2006, жене су власнице 
20% предузећа у Србији. Ако се као критеријум узме у обзир, поред власништва 
или удела у власништву и менаџерска функција коју жена обавља у предузећу 
чији је власник, онда се у бази Агенције за привредне регистре може добити 
податак од 6.700 женских предузећа, која имају до 50 запослених. Више од 
педесет лица запошљава укупно 27 регистрованих женских предузећа.  

Бавећи се проблемима жена предузетница, током 2005. године обавили 
смо анкетно истраживање, насумице изабране групе предузетница које су 
похађале семинар “Примена Европске повеље за мала и средња предузећа – 
пакет знања и вештина за службени пут у ЕУ”37. Полазећи од чињенице да је све 
већи број жена власница предузећа и претпоставке да постоје разлике у 
организвању рада предузећа - почев од напора да се оно оснује, а затим током 
самог рада и развоја предузећа покушали смо да: 

1. Обликујемо профил просечног малог предузећа чија је власница жена и  
2. Истражимо унутрашњи иновациони потенцијал предузећа, на основу 

објективних показатеља и субјективних процена власница предузећа.   
Анкета  је спроведена на узорку полазница семинара, а питања, иако  

формулисана према Осло приручнику, прилагођена циљној групи и 
структурирана према следећим областима: 

• Општи подаци о предузећу  
• Профил власнице предузећа 
• Ресурси предузећа 

                                                
37 Семинар је организовало Удружење пословних жена из Београда. 
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• Квалитет, иновативност и истраживање и развој у предузећу 
• Стратешки правци развоја предузећа. 

Узорком су обухваћене  власнице тридесет једног предузећа. На 
семинару је било укупно 60 учесница од тога 49 власница предузећа, па је 
одазив оних које су прихватиле да учествују у истраживању износио 63%. 
Посматрана предузећа су углавном микро фирме са просечно 3 запослена, а 
само су два мала (са око 40 запослених) па она повећавају просечан број 
запослених  на 7,2. Делатности предузећа су разноврсне и могу се сврстати у 
следеће:  

1. Услуге консалтинга и књиговодства - (5 предузећа)  
2. Услуге у осталим областима (некретнине, промет, туризам, ветерина) 
– (3)  
3. Трговина (увоз-извоз, на мало и велико, спољна и унутрашња) – (3)  
4. Грађевинарство – (4)  
5. Производња машина – (4)  
6. Остала производња (софтвер, хардвер, оптика, штампа) – (4)   
7. Прехрамбена производња – (3). Остала производња – текстил, 
позамантерија, одећа, рамови – 5. 

 Предузећа из узорка запошљавају укупно 225 лица, од тога 60% 
запослених су мушкарци, с тим да је највећа концентрација мушке радне снаге у 
два предузећа претежно грађевинске и металопрерађивачке делатности. 
Структура по степену стручне спреме ових запослених је следећа: са ВСС има 
16% запослених а са ВС 13%; 32% има средњу стручну спрему као и 19% ВКВ, 
нижу стручну спрему само 4%  и НКВ 17% (углавном у грађевинском сектору). 
Чак у 81% предузећа било је обучавања запослених у периоду од оснивања 
фирме до средине 2005.  

Образовни профил власница предузећа је знатно виши: 15 власница има 
високу школску спрему (48%),  2 – вишу (7%), 14 – завршену средњу школа 
(45%) (од којих 4 са незавршеним факултетом).  Оне се углавном служе 
енглеским језиком: 61% жена говори, чита и пише енглески, руски 19%, немачки 
6%, око 10% жена не говори ни један страни језик.  23 (74%) анкетиране 
предузетнице је удато и има више од једног детата (просечно 1,78), што је важан 
податак будући да су и најновија истраживања о женама на тржишту рада 
показала да је брига о деци у Србији, и даље у великом проценту на женама38. 
Ова позиција значајно разликује предузетницу од предузетника.  

Предузећа су углавном оснивана почетком транзиционог периода, 
(просечна година оснивање фирме 1998. а 14 предузећа је основано после 2000. 
године) када је велики број жена, средње животне доби, остао без посла, или је 
радио на слабо плаћеним, несигурним радним местима, па су тако најважнији 
мотиви за оснивање предузећа рангирани на следећи начин: 1. Губитак сталног 

 
38 Пројекат владине канцеларије, Савета за равноправност полова «Положај жена на 
тржишту рада», који финансира UNDP, 2006-2007. година 
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запослења; 2. Ненапредовање на послу; 3. Побољашње финансијске ситуације; 
4.  Незадовољство радним местом; 5. Стамбено питање. 

У великој већини предузећа се користе ИКТ – 96%, што је такође, просек 
за Републику Србију у целини39, а чак 82% има развијене споствене 
информационе системе. ИКТ се користе највише за везе са другим предузећима, 
везе са добављачима и купцима и административно-рачуноводствене послове 
(све три категорије у око 81%), затим за презентације предузећа на Интернету – 
71%, управљање пословним системом (66%), а најмање – 53% за техничку 
припрему и вођење/праћење производних процеса. 

Око 90% предузетница је компјутерски писмено: 73% користи компјутер 
за обраду текста, 11% за програмирање, 46% за базе података, 15% за 
рачунарску графику, 50% за остало (интернет), а 10% (3 учеснице) не ради на 
компјутеру. 84% учесница анкете има своју е-маил адресу, међутим нисмо 
улазили у дубље анализе коришћења Интернета у пословању. Према мишљењу 
испитаница ИКТ највише доприносе бољој информисаности – 82%, бољем 
остваривању пословних контаката – 75%, већој ефикасности пословања 61%  а 
најмање бољој продаји производа/услуге – 51%. Опрема је углавном старија од 
једне године – просечно око пет година, док је технологија углавном савремена – 
просечна оцена 1.25 (од понуђених одговора 1 – савремена, 2 - застарела, 3 – 
потпуно застрела. 

ИСО сертификат имају 2 предузећа а у припреми је код 4 предузећа – 
80% предузећа нема сертификат што је разумљиво с обзиром на то да су у 
питању мала и микро предузећа. Само је једно предузеће добило признање за 
квалитет на домаћем сајму. 74% предузећа сматра да је техничка 
карактеристика и квалитет производа значајан елемент за продају производа.  

48% преузећа је имало иновације (нови производи како физички тако и 
софтвер, нове услуге) од тога су 60% технолошке иновације, а 46% је остварило 
сарадњу са НИО. Морамо напоменути да су учеснице анкете, на поменутом 
семинару, претходно биле едуковане о значају технолошке конкурентности за 
мала предузећа, а у оквиру ове теме о иновацијима и иновационим 
активностима, тако да се одговори везани за иновативност и ИР могу сматрати 
исправним. 
 Сва предузећа имају план развоја који је у 73% случајева остварив уз 
мање измене. Кључна ограничења за развој предузећа рангирана су на следећи 
начин: 1. Недостатак сопствених средстава за инвестиције и развој 2. 
Недовољна и скупа кредитна понуда домаћег финансијског сектора 3. 
Недовољна понуда и отежан приступ у коришћењу ино кредита 4. Високи издаци 
по основу пореза и доприноса 5. Неповољни општи услови на домаћем робном 
тржишту  6. Неадекватна производна организација 7. Неадекватна стручна 
оспособљеност и немотивисаност запослених 8. Неадекватна спољнотрговинска 
и девизна политика 9. Нестимулативан систем функционисања предузећа 10. 
Неадекватан третман  женских предузећа на тржишту. 
 

 
39 Употреба ИКТ у Републици Србији, 2006., Републички завод за статистику Србије, 
Београд, 2006. 
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У циљу превазилажења ограничења планирају се следеће акције – 
према степену значаја: 1 Дугорочни кредити из иностранства,  2. Развој 
кооперације са другим предузећима,  3. Заједничка улагања са страном фирмом 
4. Убрзана реализација залиха, 5. Власничко повезивање са страним 
стратешким партнерима, 6. Власничко повезивање са домаћим стратешким 
партнерима,  7. Јачање дугорочних пословних веза и заједничком производњом 
са добављачима, 8. Ангажовање сопствених средстава, 9. Дугорочни кредити 
домаћег порекла, 10. Продаја дела основних средстава. 

У Србији је спроведено још једно истраживање иновативности женских 
предузећа, као део студије о  женском предузетништву у Србији 40. 
Истраживање је обављено током 2006-2007. године на узорку од 52 мала 
предузећа (до 10 запослених), чије су власнице жене. Налази и овог 
истраживања, у којем је такође примењена методологија ОЕЦД (Осло 
приручник),  показују да је око 45% предузећа имало иновационе активности, од 
тога најчешће набавка машина, опреме и софтвера, затим обука запослених и 
интерно ИР.   

За предузећа су као извор информација, најважнији били клијенти и 
купци, интерни ресурси, добављачи услуга и опреме, конкуренти итд. Ресурси 
који су веома мало коришћени су консултанти, комерцијалне лаобраторије или 
институти, универзитети, НИО. Власнице предузећа саопштавају да им 
недостају консултантске услуге, истраживања и анализа тржишта, али и 
финансирање иновативних пројеката. Највећа сметња ИА били су економски 
фактори, тржиште које је „такво да у њему доминирају позиционирана 
предузећа“, али је било и законских препрека.  

На основу приказане анализе упитника, и потврде наших  налаза у 
другом истраживању,  дошли смо до следећих закључака: 

• Насупрот устаљеној представи да су предузећа које воде жене углавном 
у областима традиционалне мануфакутре (ручни радови, производња 
хране и сл.), делатности ових предузећа су исто толико различите као и 
оне којима управљају мушкарци. Готово 40% предузећа је у техничким 
делатностима. Истражујући иновативност ИКТ сектора дошли смо до 
податка да су 32% запослених у сектору жене, од тога око 19% власнице 
и/или 28% на руководећим местима. Ови последњи подаци не иду у 
прилог равномерене родне заступљености на врхунским позицијама с 
обзиром на укупан број запослених и број запослених жена са високом 
стручном спремом у ИКТ сектору. 

• Власнице предузећа су већином високо образоване, али своје знање и 
даље унапређују, као и знања и вештине својих запослених. 

• Свест о неопходности коришћења и значају  ИКТ за конкурентност 
производа/услуга на тржишту, је на високом нивоу.  

• Иако микро или мала, ова предузећа пријављују знатан број иновација, 
као и сарадњу са НИО. Овде ћемо подсетити, да је предузеће које смо 
узели за пример у приказивању примене методологије за испитивање 

 
40 Сања Поповић-Пантић, Милина Петровић: Од рањиве до одрживе групе – 
превазилажење сиромаштва жена путем самозапошљавања, Београд, 2007. 
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иновационих капацитета предузећа (ненамерно), имало за сувласницу 
жену, која је изнела намеру да једну од својих иновација патентира. 
Поређења ради у наставку ћемо приказати резулте сличног истраживања 

обављеног у 25 земаља чланица ЕУ, које генерално показује сличност са нашим 
па тиме и потврђује неке од закључака. Пројекат Европске комисије под називом 
„Жене у послу и доношењу одлука“41 – имао је за циљ да се истраже проблеми 
жена предузетница на које оне наилазе учествујући у економском одлучивању у 
земљама чланицма ЕУ (25). Истраживање је спроведено путем упитника и уз 
помоћ привредних комора земаља чланица. Добијени су одговори од 1356 
испитаница из 25 земаља, тако да се број испитаница у нашем узорку уклапа у 
величину просечног узорка ЕУ земаља. Као и у нашем истраживању, ни у овом 
није придаван већи значај статистичком аспекту већ више стицању објективне 
слике о самим предузетницима. 

Истраживани су проблеми са којима се жене сусрећу када започињу 
посао као и проблеми свакодневног вођења посла. Како би се стекла комплетна 
слика од значаја за истраживање, упитник је обухватио и општа питања о 
величини предузећа, породици и образовању. 

Према резултатима извештаја типична предузетница је образована (са 
вишим или високим образовањем 43,8%, - проценат који варира од земље до 
земље - у нашем истраживању овај проценат је око 55%, слично Аустрији и 
Шпанији). Такође, она је власница микро предузећа (као и нашем истраживању 
око 88%). Око 76% испитаница има супруга или партнера и 74% децу, али не и 
помоћ у кући (опет коинциденција са истраживањем у Србији). 

Жене отварају предузеће пре 35. године, пошто стекну одређено 
искуство радећи за друге. Главни разлог за започињање посла је жеља да имају 
контролу над властитим одлукама и слободу одлучивања. Мада су у овом делу 
анкете питања била нешто другачије формулсана, суштина је слична, али са 
друге стране и различита тако да одражава нашу економску реалност и културни 
миље. Сматрали смо за неопходно да понудимо као могући одговор за 
започињање посла „губитак сталног запослења“, што су жене у Србији заиста 
имале као главни разлог, међутим жеља „да се сам буде свој газда“ као жеља за 
напредовањем или самодоказивњем су слично рангиране. 

Предузетница у ЕУ  ради 48 сати (али и 60 сати) на свом послу недељно, 
а успева захваљујући напорном раду, подршци породице и самопоуздању. 

Главни проблеми са којима се суочава када оснива предузеће су 
финансијске природе у комбинацији са послом и породицом. У свакодневном 
вођењу посла ови проблеми се и даље јављају, ликвидност и финансијска 
питања су од највећег значаја, као усклађивање обавеза на послу и у породици. 
Не постоји једноставно решење усклађивања ових обавеза, док се финансијски 
проблеми могу савладати путем кредита или алтернативних финансијских 
извора (породична уштеђевина). 

 
 

41 Пројекат «Women in Business and in Decision-Making» финансиран од ЕК  у оквиру 
програма и активности у социјалном и сектору запошљавања, 2004. 
WWW.eurochambres.be/women/ 
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Табела VI-2: Разлози за започињање сопственог бизниса 
 

ЕУ25 Србија 
Контрола, слобода 
доношења одлука  

Губитак сталног 
запослења 

Профит  Ненапредовање на 
послу 

Самодоказивање  Побољашње 
финансијске ситуације 

Не жели да ради за 
друге  

Незадовољство радним 
местом 

Социјални статус  Стамбено питање. 
 

Узимајући у обзир претходно описане карактеристике, препоруке овог 
истраживању би биле да треба обратити пажњу на следеће: 
 
1. Финансијски аспекти: Истраживања показују да жене генералано узимају 

мање кредите него мушкарци када започињу посао. Ове мале позајмице, 
углавном нису привлачне банкама. Зато треба применити специјалне 
финансијске шеме како би жене могле добити банкарске кредите под 
повољнијим условима, нпр. различите механизме гаранције за добијање 
кредита, како за стартап тако и за развој активних женских предузећа.  

2. Брига о деци: Треба обезбедити више различитих облика бриге о деци како 
би се изашло у сусрет потребама предузетница. Алтернативно, требало би 
предузети мере и као што је породично одсуство за очеве, и подстицати 
мушкарце да га користе. 

3. Вођење домаћинства: Треба олакшати женама предузетницама да дођу до 
помоћи и иницијативе као што је облик помоћи под називом „чек - услуга“, 
који подразумева учешће државе у покривању трошкова одржавања 
домаћинства. Овај систем ће изједначавати рад уложен од стране 
предузетница и у исто време смањити број незапослених особа. 

4. Радно време: самозапослене жене треба охрабривати да запошљавају 
барем по једну особу како би имале више времена за своју породицу и 
имале интерес у другим преокупацијама, као и активно учешће у телима 
локалних и дугих заједница. 

Будући да методологије и циљеви два приказана истраживања нису били 
у потпуности исти, били смо у могућности да наше резултате упоредимо само у 
општим деловима, али и они су довољно индикативни да потврде исправност 
наших налаза. 

Као општи закључак намеће се да се међу женама предузетницама 
налази значајан креативни потенцијал у многим привредним делатностима. Све 
жене предузетнице имају планове развоја својих предузећа, што је веома 
позитиван приступ, општи недостаци привредног система наравно, веома дотичу 
и ова предузећа, поред неких специфичних родних проблема. Велика је 
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спремност ове популације да учи, допуњује своја знања, као и знања запослених 
што је поред осталог наведеног, један од кључних показатеља њихове 
иновационе културе. Подстицања развоја иновацоне културе као битне 
претпоставке квалитета и одрживости пословања, у већини предузећа међутим, 
није довољно свесна, планирана активност, већ је углавном везана за решавање 
одређених акутних проблема. Овде налазимо место за интервенције владиних 
институција, како финансијских тако и легислативних, као и за успостављање 
институције иновационог консалтинга. 
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VII Фактор V: ИСТРАЖИВАЧКО - РАЗВОЈНИ СИСТЕМ 

 

 

 

1. Кратак преглед развоја научно - истраживачког система 
у Србији 

 
 

«Свако писање историје технолошког развоја имаће 
велике тешкоће да схвати и објасни једну истрајну 
акцију да се истраживачко-развојни потенцијали  - 
макако били мали декомпонују на делове «за сваки ООУР 
по један» без обзира на величину и потребе ООУР-ова 
за тим потенцијалима. – као одраз технонихилизма. 
«[66] 

 
1.1 Увод 
 
Концепт националних иновационих система заснива се на премиси да је 

разумевање повезивања између учесника укључених у иновације кључ за 
побољшање извођења технологија. Иновације и технолошки развој су резултат 
комплексног скупа односа између учесника који производе, дистрибуирају, и 
примењују различите врсте знања. Обављање иновације у једној држави зависи 
у великој мери од начина на који се учесници у том послу односе један према 
другом, као делови колективног система стварања и коришћења знања, као и 
како се односе према технологијама које користе. Ови актери су пре свега 
приватна предузећа, универзитети и јавни истраживачки институти и људи који 
раде у њима. Повезивање може имати облик заједничког истраживања, размене 
особља, заједничког патентирања, куповине опреме и различитих других канала. 
Као што смо у делу који се односи на теорију националних иновационих система 
већ истакли - не постоји јединствено прихваћена дефиниција националног 
иновационог система. Свима је заједничко наглашавање значаја мреже 
интеракција различитих институција које стварају, чувају и трансферишу знање, 
способности и обезбеђују оквир унутар кога се образује и примењује државна 
политика која утиче на иновационе процесе.  

У овом поглављу ћемо међутим, за систем у Србији, условно користити 
термин научно-истраживачки систем (НИС) из следећих разлога:  

• у целом посматраном периоду постоје само делови система који би 
могли да чине национални систем иновација (национални иновациони 
систем) целовитим и функционалним,  

• евидентан је и недостатак веза унутар организација и институтција у 
систему, као и неадекватно обављање функција.  
Полазећи и од ових наших претходних налаза покушаћемо, користећи 

литературу, савремену одговарајућем периоду, да покажемо да током целог 
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посматраног периода није постојала довољна међусобна повезаност делова 
НИС, а као последица тога и слаба кооперативност унутар система.  

 
2. Преглед развоја НИС у Србији 
 
Најпре ћемо се упознати са основном структуром НИС –  променама у 

организацијама и институцијама система  током  друге половине двадесетог 
века као и начинима финансирања ИР.  

У првој деценији послe Другог светског рата, 1945-1954. у Југославији42 
је почела да се ствара основна мрежа научноистраживачких организација, у 
овом периоду оснивало се годишње 8,5 института и 3,3 развојне јединице. 
Академије наука су основале 30 научних установа, претежно у природним, 
друштвеним и хуманистичким наукама, а државни органи су основали 24 
института за истраживања у индустрији, рударству и грађевинарству. Од 1948. 
велика пажња почиње да се придаје истраживањима и примени нуклеарне 
енергије. Основано је и прво министарство за науку и културу на савезном 
нивоу, као и савезни и републички  савети. 

Табела VII-1: Хронологија оснивања (и укидања) институција (републичких и 
савезних) везаних за научнотехнолошки развој 

Година Административне институтције и 
механизми 

Инфраструктурне 
институције 

1946. Комитет за школе и науке (Савезна 
влада) 

 

1947. Академијама је поверена улога основног 
и непосредног организатора мреже 
научних установа 

 

1948. Академски савет 

Савезна комисија за нуклеарну енергију 

 

1949. Министарство за науку и културу(савезно)  

1950. Савет за науку и културу(савезни) 

Републички савети за науку и културу 

 

1954.   

 

Савезни фонд за уна-
пређење индустријске 
производње 
Савезни фонд за уна-
пређење грађевинарства 
Савезни фонд за уна-
пређење пољопривреде 

                                                
42 Будући да је Република Србија увек представљала просек за федералну државу, 
податке који се у литератури дају као просечни, сматраћемо одговарајућим за 
Републику Србију, уколико не можемо да дођемо до прецизнијих података. 
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Следећих пет година 1955-1959. опада интензитет оснивања нових 
института и центара, а средства су обезбеђивана у буџетима република, који су 
били оскудни, јер је у то време највише средстава инвестирано у кључне 
енергетске и индустријске објекте. Раст броја факултета је био на високом 
нивоу, са просечном стопом раста наставног особља од 9,4% годишње. 

Период од 1960-1964. године је најплоднији – оснива се 20 нових 
института годишње са највишом стопом раста броја истраживача – 10% 
годишње. Ови резултати су директно зависили од обима средстава у фондовима 
за науку и промена  у организационом систему. Основани су савезни и 
републички савети за научни рад 1958-1959. и савезни и републички фондови за  
науку 1960-1962. 

 
Табела VII-1 - наставак 

1955. Закон о управљању културно 
просветним, уметничким и научним 
установама 

 

1957. Закон о организацији научног рада    
1958. Савезни савет за научни рад  
1959. Републички савети за научни рад  
1960. Закон о финансирању научног рада Савезни фонд за  науку 
1962.  Републички фондови за  науку 

 

Научно-технолошка политика је у овом периоду, и све до половине 
шездесетих година државно-централизована / планско-директивна. Начин 
финансирања је био из државног буџета.  Паралелно су деловали републички 
и савезни органи и фондови, с тим што су републички фондови сви заједно 
располагали са далеко мање средстава од Савезног фонда. Политика је 
окренута унутрашњим циљевима – развоју НИС и НИ популације. То је довело, у 
самом почетку до одвојености научноистраживачких организација од привреде и 
универзитета.  

Створен је научно-истраживачки потенцијал, нарочито у људским 
ресурсима, а и у опреми, који је био испред привредне развијености земље. Тек 
формирани НИС није пружао могућности ефикасног искоришћења ових 
предности. 

Факултети су се и даље интензивно ширили, број наставног особља – 
истраживача растао је годишње за 8,2%. 

Период од 1965-1970. је период стабилизације, али на ниском нивоу 
раста; број новооснованих иститута пада на свега 4 годишње, стопа раста броја 
истраживача нагло пада – 2,8% у институтима и 3% на факултетима. Као 
позитивна тенденција наставља се оснивања нових ИР јединица у привреди. 
Постоји тежња да се Савезни фонд трајно стабилизује на нивоу од 0,2% 
народног дохотка, уз постепено јачање републичких фондова. 

Крајем 1970.  су укинути Савезни савет и Савезни фонд за научни рад, 
а одговорност за научну политику прелази на републике и покрајине. Највеће 
трансформације доживљавају “савезни институти”, а посебно они за нуклеарне 
науке, који су у периоду од 1961-1965. ангажовали 70% средстава савезног 
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фонда, после тог периода нагло се самњивало њихово финанирање од стране 
фондова за науку, тако да су крајем 60-их година фондовска средства пала на 
ниво испод 3 % укупних прихода ових института, истовремено се мењао садржај 
и оријентација истраживања зависно од извора финансирања. 

 
Табела VII-1 - наставак 

1965. Савезна скупштина донела Резолуцију 
о научноистраживачком раду 
Закон о организовању научних 
делатности  
Закон о Савезном савету за 
координацију научних делатности  

Савезни фонд за 
финансирање научних 
делатности 

1966. Прогрaм развоја научних истраживања 
у периоду 1966-1970. година 

 

1968. Закон о сталним средствима 
федерације за финансирање научних 
делатности 

 

1969. Закон о научним делатностима СР 
Србије 
Републичка заједница за научни рад 

 

1970. Укинут је  Савезни савет за научни рад 
 

Укинут Савезни фонд за 
научни рад 

1971. Наука је искључиво у надлежности 
република и покрајина 
Савезни одобор за координацију науке 
и технологије 

 

 
Од 1971. наука је искључиво у надлежности република и покрајина, а то 

значи да се програми и средства за науку остварују само у оквиру републике, 
односно покрајине. Почетком 1975. формиране су републичке и покрајинске 
СИЗН (самоуправне интресне заједнице за науку), затим су уследиле радикалне 
организационе промене структуре научних, привредних и других организација, 
стварањем основних, радних и сложених организација удруженог рада. 

 
Табела VII-1 - наставак 

1974. Закон о изменама и допунама закона о 
научним делатностима 
Закон о СИЗ науке 

 

1975. Формиране су републичке и 
покрајинске СИЗН (самоуправне 
интресне заједнице за науку 
“Година технолошких иновација” 

 

1976. Савез републичких и покрајинских 
заједница за науку 
“Година технолошких иновација” 

 

1977. Друштвени договор о подстицању и 
вредновању иновација 
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1978. Закон о изменама закона о СИЗ науке 
(веће корисника и веће давалаца 
услуга) 

 

1985. Друштвени договор о развоју науке, 
техничко-технолошког прогреса и 
информатике за период од 1986. до 
1990. године 

Друштвени договор о стратегији 
технолошког развоја СФРЈ 

 

1986. Савезни комитет за науку и 
технологију 

 

1987. Стратегија научно -технолошког 
развоја СР Србије ван териоторија 
САП до 2000. године 

Програм научно- технолошког 
развоја СР Србије ван териоторија 
САП до 2000. године 

 

1986-
88. 

Стратегија технолошког развоја 
Југославије до почетка XXI века 

 

1989. Републички секретаријат за 
образовање, науку и физичку културу 

 

1990. Закон о научноистраживачкој 
делатности 

 

Републички фонд за науку 
(Републички секретаријат 
за образовање, науку и 
физичку културу) 

Републички фонд за 
технолошки развој 
(Републички секретаријат 
за индустрију, енергетику и 
грађевинарство) 

 
Самоуправне заједнице науке представљале су законску обавезу на 

нивоу аутономиних покрајина и република, а обавезне су биле и на нивоу 
региона и општина. Оснивале су се за одређене привредне секторе на тзв. 
Функционалном принципу. Скупштине СИЗ-ова доносиле су одлуке о 
формирању и расподели средстава својих буџета која су се алиментирала од 
укључених предузећа као и о алокацији средстава за посебне планове и 
програме. Овај извор финансирања ИР представљао је око 0,3% БДП. 

У овом периоду формирана је структура НИС која је још увек актуелна. 
Три главна облика органзција у којима се обављају ИР су: 1. Самостални ИР 
институти, 2. Универзитетске истраживачке лабораторије и групе, 3. ИР центри и 
одељења у окивру индустријских организација.  

Други начин финансирања су директна издвајања индустријских 
предузећа за финансирање сопствеих ИР центра, као и гаранције које су давали 
за трошкове истраживања у ИР институтима или на универзитету. На овај начин 
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финанисрања издвајало се око 0,7% БДП. Трећи извор су биле директне 
инвестиције индустрије у ИР организације, али овакви случајеви су били ретки. 
Постојали су још неки извори финанисрања, као што су били банкарски кредити 
за ИР али су веома ретко коришћени.  У овом периоду ни савезна ни републичке 
владе нису располагале фондовима за финанисрање ИР. 

 
Табела VII-1 - наставак 

1991. Републичко министарство за науку и 
технологију 

 

1992. Посебни колективни уговор за 
научноистраживачку делатност 

 

1993. Закон о научноистраживачкој делатности  
1994. Политика научног и технолошког развоја 

Републике Србије 
Посебан колективни уговор за 
научноистраживачку делатност 

 

1995. Закон о патентима  
1996. Републичко министарство за науку, 

технологију и развој 
 

2002. Републичко министарство за науку, 
технологије и развој 

 

2003. Преднацрт Закона о научно-истраживачкој 
делатности 

 

2004. Министарство науке и заштите животне 
средине 

 

2005. Закон о научно-истраживачкој делатности 
Закон о иновационој делатности 

 

2007. Министарство науке 
Стратегија иновативности и конкурентности 
МСП  

 

2008. Министарство за науку и технолошки развој  
2009. Стратегије научног и технолошког развоја 

Србије у периоду од 2009. до 2014. - нацрт 
 

  
НИС је био усмераван самоуправном – парадржавном научно-

технолошком политиком (неуспешно промењена средином осамдесетих, након 
чега је влада до почетка деведесетих). Крајем осамдесетих година наметнута је 
дуга транзиција НИС изазвана променама друштвеног, политичког, уставног и 
привредног система. Покушај дефинисања нове, модерне научно-технолошко-
иновационе политике, засноване на препорукама Стратегије технолошког 
развоја СР Југославије до почетка XXI века, неуспешно је завршен 1992. године. 

Број НИ организација у периоду 1980-1998. углавном опада (1980. је 
било 390, а 1997/98 - 251/210 НИ организација). При томе је највећи пад у броју 
самосталних института (са 247 на 86/81), а нешто мање је и факултета (125 
према 102/79), док је број ИРЈ углавном растао до 1997. а затим је у паду (са 18 
на 63/50); Према подацима за 2001. годину број самосталних института је 55, 
факултета 77, и ИРЈ 40. 
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Просечна величина института и факултета је удвостручена (од 59 на 
107 запослених у просеку у НИО, и од 77 на 142 у високошколским 
организацијама (ВШО), - Законом о НИ раду је повећан минималан број 
истраживача), док се просечна ИРЈ смањивала (од 79 на 56 запослених). 

За просторну дистрибуцију ИР система карактеристично је велико 
концентрисање НИ организација у великим градовима, а посебно у Београду где 
се налази трећина свих ВШО и ИРЈ и 60% института . 

Основне карактеристике промена од 1980. до 1998. године и актуелног 
стања НИ система СРЈ са становишта људских ресурса, на основу којих се 
изводе закључци о индикаторима (већ започете) структурне трансформације НИ 
система, су следеће: 
• Укупан број запослених у НИ систему расте од 1980. и достиже максимум 

1988. Од те године, број запослених углавном опада и 1998, нижи је од 
стања из 1980. године, односно, у 1998. је готово за једну трећину мање 
запослених у односу на 1988. (1980 – 25.672; 1988 – 35.973; 1998 - 24.350 
запослених); 

• Број истраживача расте од 9.522 до 13.874 у периоду 1980-88, затим опада у 
периоду 1988-91 за 17%, а онда почиње поново да расте и 1997. достиже 
број од 13.220, да би 1998. поново опао на 12.151, а у 2001. износи 12.752. 
Ове краткорочне промене су биле директна последица интервенције 
надлежних министарстава на успостављању програма за усавршавање и 
запошљавање младих истраживача; 

• Флуктуације броја истраживача у ИРЈ, због малог укупног броја људи 
анагажованих у ИР делатности у том сектору, нису поуздан показатељ, али 
је значајно да се у том сектору углавном стално повећавао број истраживача 
и он у '97 износи 981 (у односу на 269 истраживача у '80), са поновном 
тенденцијом опадања у 1998. – 822. 

• 1990. формирани су Републички фонд за науку (у надлежности Републичког 
секретаријата за образовање, науку и физичку културу)  и Републички фонд 
за технолошки развој (у надлежности Републичког секретаријата за 
индустрију, енергетику и грађевинарство). 

• Од 2001. године финансирају се следеће врсте пројеката: из основних наука, 
из области технолошког развоја, иновациони пројекти, националални, 
Еурека. Принцип финансирања варира од 100% покрића трошкова од стране 
министарства у случају пројеката из основних наука, до укључивања 
средстава предузећа инвеститора иновационог пројекта, Фонда за развој, 
организација корисника резултата. Средства за остваривање истраживачко-
развојних активности које финансира Министарство обезбеђују се у буџету 
Републике Србије, а обим средстава утврђује се финансијским планом 
Министарства. 

 
3.  Кооперативност НИС 

 
 Као што је већ речено у самом зачетку НИС је био осуђен на слабу 

сарадњу, пре свега између новоформираних самосталних института, који су при 
финансирању били фаворизовани, универзитета и привреде. У појединим 
организацијама постојао је самосталан развој технологија али је готово 
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немогуће наћи вредан случај заједничког развоја технологија из простог разлога 
јер се привреда снабдевала преузимањем готових технолошких резултата. 
Комерцијализација преузете технологије била је углавном ниског обима. Низак 
обим је последица вишеструких капацитета за исти или сличан производ, 
релативно неразивјене тражње на домаћем тржишту, рестрикција наметнутих 
извозом (али знатно мањег стварног дејства него што се то обично истиче) и 
укупно слабе конкурентности наших производа и услуга на светском тржишту. 

При оснивању научних установа од педесетих до почетка седамдесетих 
није било довољно ни научних ни економских критеријума, оснивали су се по 
тзв. “републичком кључу». Када су ови критеријуми почели више да долазе до 
изражаја, онда је прво настала стагнација у оснивању научних установа ван 
привреде, а затим и диференцијација у развоју установа по броју истраживача 
једне су стагнирале, друге су се спорије развијале, а треће су се брзо шириле, 
због чега структура укупног истраживачког кадра показује повљнију слику од 
структуре установа и јединица. 

Набавка страних технологија је у потпуности била у рукама 
индустријских предузећа. Поштујући владине прописе, ова предузећа су 
одлучивала шта ће да купе, под којим условима, по којој цени и за коју сврху ће 
то да користе. 

Набавка, коришћење, расподела и финансирање нових технологија 
готово у потпуности је била у рукама индустријских и других комерцијалних 
организација. Оне су, у суштини, доносиле одлуке о томе колики део 
националног БДП ће се користити за ИР и о куповини стране опреме и know-how. 
Постојала је међутим и тенденција развоја домаћих извора нових технологија у 
складу са политиком веће технолошке независности. 

Због уситњавања производних капaцитета и тржишта, с једне стране, и 
готово никакве повезаности произвођача, са друге, елементи технолошке 
кооперације нису се појавили ни у ембрионалном облику и интензитету, па је 
готово потпуно изостао процес дифузије и трансфера технологије. Услед тога, 
технологија као ресурс улазила је значајно у цену сваке јединице производа па 
је технолошки напредак доводио до смањења ценовне конкурентности, што је 
прадокс своје врсте. 

На нивоу Југославије прво је формиран 1971. Одобор за координацију 
науке и технологије, а затим 1976. Савез републичких и покрајинских заједница 
за науку. На федералном нивоу наредних 15 година није било фондова за науку 
већ се вршила координација и удруживање средстава за заједничке програме. 
Могло би се рећи да је доста успешно остварен континуитет заједничког 
финансирања научних скупова и часописа, док се број ИР пројеката и обим 
удружених средстава за њихово извођење свео на симболичну цифру. За све 
наведене намене издвајало се мање од 3% средстава републичких/покрајниских 
заједница за науку.  

Мање средстава се издвајало за заједничке ИР пројекте у оквиру земље 
од оних које су те исте заједнице улагале у Југословенско-амерички фонд за 
заједничке пројекте са САД. Из овога се може закључити да су југословенске 
НИО већу предност давале сарадњи са страним организацијама него 
међусобној, тежећи да добију додатна средства и да обезбеде “прозор” ка 
великој науци у развијеним земљама. 
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Савезним програмима створена је научна инфраструктура, која је била 
недовољно везана за развојне циљеве, а на другој страни републички програми, 
који су непосредније везани за развојне планове, нису довољно међусобно 
повезани, нарочито у областима које захтевају велике,  “критичне масе” научног 
потенцијала. 

За превазилажење оваквог стања у мрежи научних установа 
примењиван је, нарочито од стране Савезног фонда, метод да се већи 
истраживачки пројекти поверавају не једној него групи научних установа. Ово је 
упућивало на заједнички рад и на то да се специјализују за одређена 
истраживања. Овај процес тзв. радне интеграције није пустио дубље корене. 

Подстакнуте овим као и другим разлозима научне установе су почеле да 
стварају своја удружења (заједнице) по специјалностима (нпр. Савез 
југословенских лабораторија за истраживање материјала и конструкција, 
Заједница института за заштиту биља, Заједница института за хемијска и 
технолошка истраживања). Стварање ових заједница се сматрало значајним за 
даљу изградњу самоуправне организације у научним делатностима, али се у 
пракси та очекивања нису испунила. 

Осамдесетих и деведесетих година самостални институти су радили у 
великој мери за потребе индустрије и других корисника, док универзитетски 
истраживачки пројекти годинама нису ни на који начин били повезани са 
практичним индустријским проблемима. Расподела ИР потенцијала није била у 
потпуности подесна за агресивну индустријску и технолошку  стратегију, али 
развој истраживачких организација у оквиру индустрије и тешња срадња између 
тих организација и других истражвачких центара представљала је корак у 
исправном правцу.  

До ширења сарадње дошло је деведесетих година. Сарадња је била 
потстакнута нуждом – санкцијама и затварањем граница за увоз нових 
технологија. То потврђује и истраживање иновационе делатности у привредним 
предузећима у Србији које је спроведено у два наврата 1987-1991. и 1992-1996. 
Носилац истраживања је био Центар за истраживање развоја науке и 
тхенологије, Института Михајло Пупин. Истраживање је спроведено у одабраним 
индустријским гранама (предузећа металопрерађивачке (МИ), текстилне (ТИ) и 
хемијске индустрије (ХИ)). Као методолошка основа коришћен је Осло 
приручник. Узорком је у оба случаја било покривено преко 24% одабраних 
индустријских грана. Делови упитника који су се односили на: Прибављање 
потребних технологија; ИР делатност за потребе / у кооперацији са другим 
предузећима и  Изворе идеја / информација за иновационе делатности, по први пут 
дају егзактне податке о кооперативности унутар делова НИС. 
 Прибављање потребних технологија - Прво истраживање иновационе 
делатности (ИП1): Главни механизам за прибављање потребних технологија за 
иновационе делатности у индустријским предузећима био је путем куповине 
капиталне опреме / основних средстава .    
 Друго истраживање иновационе делатности (ИП2):   Главни механизми за 
прибављање потребних технологија за иновационе делатности у индустријским 
предузећима били су уговори за услуге технолошког типа. Куповина капиталне 
опреме постала је други по значајности механизам, углавном због међународне 
изолације земље.    
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 ИР делатност за потребе / у кооперацији са другим предузећима - Прво 
истраживање иновационе делатности (ИП1): Специфичност ТИ је да та индустрија 
нема никаквих веза са партнерима, било у земљи или са страним партнерима. 
Супротно томе, и МИ и ХИ имају јаке везе (уговори, кооперација итд.) са 
универзитетима и ИР институтима у земљи као и са клијентима/купцима и 
добављачима у земљи и ван ње. Заједнички подухвати постају важан облик 
повезивања са страним партнерима у ове две индустрије.     
 Друго истраживање иновационе делатности (ИП2):   Све анализиране 
индустријске гране у посматраном периоду посебно карактеришу много тешње 
везе са домаћим ИР институтима и универзитетима (чак и ТИ која се само-
организовала у претходном периоду) и спорадичне везе са страним компанијама 
као и изостанак било каквих формалних споразума са страним ИР институцијама.   
 Извори идеја / информација за иновационе делатности - Прво 
истраживање иновационих делатности (ИП1):  Главни интерни извор идеја / 
информација за иновационе делатности у све три анализиране индустрије јесте ИР 
јединица. Знатан допринос даје и сектор маркетинга у МИ. Ситуација око екстерних 
извора је иста као у свим индустријским предузећима у развијеним земљама: 
клијенти или купци, добављачи, конкуренти, стручне конференције, сајмови и 
изложбе, стручни технички часописи као и универзитети и ИР институти. ТИ је, 
поново, више затворена, ослањајући се углавном на интерне изворе и са мање 
развијеним везама са светом око себе.   
 Друго истраживање иновационих делатности (ИП2): Слично претходно 
анализираном периоду, главни интерни извор идеја / информација за иновационе 
делатности у све три анализиране индустрије јесте ИР јединица. Знатан допринос 
даје и сектор маркетинга у предузећима из МИ и ХИ. Ситуација око екстерних 
извора је, поново, иста као у свим индустријским предузећима земаља са 
тржишном привредом: клијенти или купци, добављачи, конкуренти, стручне 
конференције, сајмови и изложбе, стручни технички часописи као и универзитети и 
ИР институти. ТИ је, и даље, више затворена и са слабо израженим иновационим 
делатностима.    
 Један од резултата другог пројекта истраживања иновационе делатности 
био је и оснивање Асоцијације за истраживање и развој у привреди – YUPRIS, 
1997. године. Чланови асоцијације биле су ИР јединице и институти великих 
индустријских предузећа, као и неколико самосталних НИ института. Један од 
програмских циљева и задатака асоцијације био је ширење и продубљивање 
сарадње и убрзавање трансфера резултата ИР рада између чланица, као и  
унапређење и интензивирање истраживачког и развојног рада  у привреди. 
Организовање стручних семинара, реализација заједничких пројеката од општег 
интереса за чланице, као и подстицање мултилатералне сарадње између 
чланица YUPRIS, само су неке од активности које је ова асоцијација поставила 
испред себе у наредном периоду. У првој годинаи постојања и рада потврдила 
се основаност постављених циљева и задатака, а доказ томе су биле бројне 
билатералне сарадње по конкретним питањима из области ИР рада, сарадња са 
универзитетским и научно-истраживачким институцијама. YUPRIS је замишљен 
и као асоцијација људи добре воље и добрих намера према својим матичним 
организацијама, и привреди земље у целини, која ће сарађивати са свима који су 
спремни да јачају  истраживачко-развојне могућности индустријских предузећа у 
Србији. Нажалост, већ током 1999. почео је да слаби интензитет сарадње, 
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већина индустријских предузећа чланица је била на рубу опстанка, неке од ИР 
јединица и инститата су укинути, тако да је асоцијација званично престала са 
радом 2004. године. 
 

4. Закључна разматрања 
 

• Стабилност свих система у држави је услов за сарадњу и унутар научно-
истраживачког система. Примера ради, од 1991. до 2004. министарство 
које је се бави научним, технолошким истраживањима и развојем, 
променило је пет пута име, како је која политичка странка, или министар, 
долазило на чело министарства. Овај, а и сви претходни периоди били 
су погодно тло за стварање група уског интереса унутар научно-
истраживачког система Србије.  

• Добра кооперативност постојала је углавном између организација 
(институти, ИРЈ, универзитет) и институција система (министарства, 
фондови) – захваљујући успостављеним једносмерним токовима новца, 
тако да је најоштрије речено, НИС у једном тренутку личио на својеврсну 
дистрибутивну коалицију. 

• Релативно добро се одвијала и међународна научна сарадња, поготову 
ако је била финанисирана из иностранства. 

• Међурепубличка сарадња у СФР Југославији је била углавном 
административна и наметнута. 

• Мало је примера веза унутар система. Општи је закључак да је, када је 
постојала неопходна потреба, или јак мотив, било и кооперације унутар 
система, али она још увек није прерасла у механизам који се 
подразумева сам по себи, а самим тиме није постала ни део система. 
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5. Организација научно-истраживачког система у Србији 

 
 5.1. Стање НИ-ИР система у Србији 
 

Стање научно-истраживачког и/или истраживачко-развојног система 
Србије анализираћемо најпре на основу  улазних и излазних НТ индикатора 
(према Фраскати приручнику): трошкви истраживања и развоја, ИР особље, ИР 
инфраструктура, државне политике и стратегије у НТ развоју, патентна 
активност, објвљивање резултата НТ ИР рада. Посебну пажњу ћемо обратити на  
ИР и иновациону инфраструктуру у следећем поглављу. 

 
5.1.1 Улазни индикатори  
 
Развој финансијских извора намењених ИР 

 
Динамика трошкова за ИР је значајан индикатор који показује колико се 

улаже у стварање и коришћење знања. За Србију је током целог периода за који 
је могуће пратитит развој (при томе треба имати у виду неприлагођеност  
статистике о НИ делатности, међународним стандардима  (Фраскати приручник), 
карактеристично мало улагање у ИР сектора предузећа. 

Табела  VII-2: Преглед трошкова за истраживање и развој у Србији 

 
у 000 
дин 

 
1997. 

 
2000. 

 
2001. 

 
2002. 

 
2003. 

 
2004. 

 
2005. 

 
БТИР 

 
1.081.991 

 
3.710.114 

 
2.636.486 

 
10.198.181 

 
6.361.680 

 
4.418.784 7.300.526

 
% БДП 

 
1.27 

 
1.18 

 
0.48 

 
1.45 

 
0.79 

 
0.5 0,68

 
ВТИР  

 
685.254 

 
2.037.133 

 
1.137.447 

 
4.846.908 

 
3.834.426 

 
3.834.326 3.357.462

 
% БДП 

 
0.8 

 
0.65 

 
0.21 

 
0.69 

 
0.47 

 
0.25 0,31

 
ТИРПС 

 
96.384 

 
238.728 

 
348.730 

 
723.535 

 
884.922 

 
643.309 844.589

 
% БДП 

 
0.11 

 
0.08 

 
0.06 

 
0.1 

 
0.11 

 
0.07 0,08

 
ТИРВС 

 
294.905 

 
1.434.253 

 
1.150.309 

 
4.627.738 

 
1.642.432 

 
1.567.583 3.098.470

 
% БДП 

 
0.35 

 
0.45 

 
0.21 

 
0.66 

 
0.20 

 
0.18 0,29

Извор: Билтени НИРО (Савезни завод за статистику, 1997. 2000. 2001., 
Републички завод за статитстику, 2002-2005) и прорачун аутора 
БТИР – бруто трошкви за истраживање и развој  
ВТИР – владини трошкови за ИР 
ТИРПС – трошкови за ИР сектора предузећа 
ТИРВС – трошкви за ИР високошколског сектора 
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Трошкови за истраживање и развој владиног сектора  
 

Трошкови за истраживање и развој владиног сектора у 2005. 
представљају само 0,31% БДП, и у протеклом периоду нису прелазили 1% БДП, 
напротив, 2001. и 2004. износили су свега око 0,20%. Према Статистичком 
годишњаку Србије, држава је издвојила укупно 58.7 милиона УСД у 2000., 39,9 
милиона УСД 2001., а 2002. 173,4 милиона УСД за потребе истраживања и 
развоја углавном научноистраживачких организација. 

Нешто већа издвајања током 2006. и 2007. године везана су за 
Национални инвестициони план и политичку решеност да се финансирање ИР 
побољша, што је најбоље изражена у критеријумима за дефинисање 
инвестиционих приоритета у научним истраживањима (2006. год.). Структура 
владиног буџета за ИР показује да Министарство издваја највећи део средстава 
за финансирање ИР програма, више од 84% (у 2004.), од тога је више од 50% 
било намењено Програму основних истраживања, 30% Програмима технолошког 
развоја, а осталих 8% Програму унапређења ИР опреме и инфраструктуре. 
Преостали програми (Национални програм Биотехнологија и агроиндустрија 
2005-07, Национални програм енергетске ефикасности, Програм финансирања 
монографија, часописа, скупова) су имали знатно мањи удео у расподели 
средстава.  
 

Трошкови пословног сектора за истраживање и развој 
 

Допринос овог сектора се евалуира кроз ниво и динамику трошкова за 
ИР на агрегатном нивоу државе. ИР активности у пословном сектору су од 
изузетне важности за иновационе резултате и динамику конкурентности земље. 
Током 1990-их владин «Програм технолошког развоја» обезбеђивао је основну 
финансијску и моралну подршку иновационим активностима у индустрији, тј. У 
ИР јединицима или институтима великих предузећа. За време санкција била је 
онемогућена свака легална међународна трговина и трансфер технологија, па су 
се предузећа ослањала на сопствене иновационе активности које су тада биле 
основни извор нових технологија. 

Релативни значај ИР напора пословног сектора се изражава нивоом 
трошкова за ИР као део БДП (ТИРПС). Релативни значај ТИРПС у укупним 
привредним активностима у региону југо-источне Европе (0,24% у 2003. које без 
БиХ и Албанију, због недостатка података, али са Бугарском и Румунијом), у 
сталном је заостатку за ЕУ-15 (1,26% у 2000. години). У Србији ниво ТИРПС као 
проценат БДП био је само 0,06% у 2001., 0,1% у 2002. а у 2004. опао на 0,07%.  

Допринос пословног сектора активностима ИР у поређењу са укупним ИР 
активностима показује релативни значај стварања и апсорпције профитно 
оријентисаног знања. У Србији је утрошено веома мало средстава на 
истраживања и развој у предузећима (око 7% од укупних средстава за ИР у 
2004. години), што рефлектује релативно низак ниво инвестирања пословног 
сектора у знање у поређењу са владиним и секотром високог образовања. Током 
1999. дошло је повећања улагања у пословном сектору, али је оно затим нагло 
опало што се види у табели и графикону. 
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Слика VII-1: Трошкова за истраживање и развој у Србији у периоду 1997-2005. 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005

БТИР% БДП ВТИР % БДП
ТИРПС% БДП % БДП

 
Према табели ВИ-2 

 
Поређење са стопом раста ТИРПС у ЕУ-15 (која за период 1995-2000. 

износи 4,3%), указује на релативно спор раст у југоисточној Европи (стопа раста 
је 2,3%, 1997-2003). Подаци за Србију показују чак, негативну динамику, са 
ниским нивоом ИР активности сектора предузећа, што резултира апсорпционим 
капацитетима испод оптималног нивоа, који онемогућавају предузећа и да 
ангажују неког другог да им обавља ИР активности (види поглавље V – 3.3.2).  

У претходним истраживањима радили смо анализе НИ ИР система СР 
Југославије (Србије) за период 1980.-1997. Почетком анализираног периода, од 
1980. до 1989, НИ рад је представљао основну активност и главни извор прихода 
НИ организација - просечно око 70% за цео НИС, а ИРЈ су остваривале чак и до 
90% прихода од НИ делатности. Интересантно је да су ВШО у том периоду поред 
образовања као основне делатности, остваривале и до 65% укупног прихода од НИ 
делатности. У оквиру НИО заступљени су пројектовање, малосеријска производња 
и друге неистраживачке активности, тако да је учешће прихода од НИ делатности 
имало константан ниво од 70%; Почев од 1989. па све до 1995. године, све 
организације НИ система СРЈ почињу да траже друге изворе прихода. Учешће 
прихода од НИ делатности стално опада и 1993. и 1995. износи тек нешто више од 
једне трећине укупних прихода НИ организација.  Појединачно, разлике су веће: 
ВШО се практично ослањају само на приходе од образовних активности, а од НИ 
рада реализују од 10-30% укупног прихода, ИРЈ се ослањају на НИ делатност свега 
са 25-60% укупног прихода, а НИО показују најмању диверсификацију делатности 
задржавајући  просек прихода од НИ делатности око 70%; На крају анализираног 
периода, 1996. и 1997. уочава се благи пораст учешћа прихода од НИ делатности у 
укупном приходу ВШО (до 30% - 36 %) и ИРЈ (око 55% - 54 %), а опадање код НИО 
на ниво од око 65% - 39%. 
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  Анализе ресурса и структуре прихода организација НИ система у 
претходним истраживањима за период 1980.-1997. година, указују да је период 
структурен трансформације НИС започет 1989.г. са померањем истраживачког 
пероснала на високошколске организације, значајније присуство НИ рада у 
индустрији и значајније учешће неистраживачких активности у укупним 
активностима НИ организације. 

 
Табела VII-3: Структура прихода од НИ делатности у 1998. години 

у % укупног прихода 
 

ИР институције Укупно 
НИД 

Од 
фондова 

Од 
привреде 

ИРЈ у привреди 34,90 11,00 23,9  
НИ институти 42,40 8,40 34,0 

Укупно 38,60 9,70 28,95 
ИРЈ у ТТ наукама 53,16 13,60 39,56 

НИ институти у ТТ наукама 21,80 10,30 11,5 
Укупно ТТ науке 37,48 11,95 25,53 
ИРЈ у БТ наукама 16,67 8,46  8,17 

НИ институти у БТ наукама 63,00 6,60  56,4 
Укупно у БТ наукама 38,80 7,53  32,25 

 Извор: Билтен НИРИ 1995. бр. 2131, СЗС, 1997. 
 

Табела VII-4: Структура прихода од НИ делатности у 2003. години 
у % укупног прихода 

 
ИР институције Укупно 

ИРР 
Од 

фондова* 
Од 

услуга** 
ИРЈ у привреди 59,05 13,56 43,06 
НИ институти 61,12 29,66 31,46 

Укупно 40,86 20,39 20,46 
ИРЈ у ТТ наукама 87,92 11,13 76,79 

НИ институти у ТТ наукама 31,38 9,00 22,38 
Укупно ТТ науке 59,65 10,06 49,58 
ИРЈ у БТ наукама 50,45 48,8 1,6 

НИ институти у БТ наукама 55,45 7,8 47,61 
Укупно у БТ наукама 52,95 28.3 24,6 

* Збирно средства из буџета и донације домаће и стране 
** Услуге збирно предузећа у земљи и иностранство 
Билтен НИРО 2003. бр. 441, Република Србија, републички завод за 
статистику 
 

 129



Истраживачко – развојни систем 
 

Слика VII-2: Поређење прихода од НИД као %  укупних прихода у 1998. и 
2003. години 
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Према табелама VII-3 и 4 
 
Трошкови за истраживање и развој високошколског сектора 

 
Истраживања на универзитетима су једна од кључних активности 

високошколског сектора које имају утицај на националне иновационе систе, 
стварајући научна и технолошка знања која се дисеминирају и користе у 
привреди. Међутим, као носиоци основних истраживања, универзитети не 
доприносе привреди само путем директног снабдевања примењивим 
резултатима, већ и путем дифузије и усвајања вештина и техника, а и кроз 
професионалне мреже и остале облике комуникационих канала који настају при 
академским истраживањима.[75] 
 

Људски ресурси у ИР 
 

Квалитет научног система Србије је много виши него што то тренутно 
стање привреде захтева, а то је нарочито резултат довољне снабдевености 
људским капиталом. Образовни систем, иако није генерално модернизован, и 
због тога се суочава са тешкоћама у обезбеђењу висококвалификованих 
дипломоаца на најширем нивоу, способан је да произведе значајан број 
истраживача и научника који одржава висок статус научног сектoра. Међутим, 
континуални процес „одлива мозгова“ оставља озбиљне последице на науку у 
Србији. „Одлив мозгова“, настао урушавањем услова привредног живота, 
недостататаком савремене инфраструктуре и фондова, као и рестриктивни 
визни режими који отежавају научну размену и привремено запошљавање у 
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иностранству стварају озбиљне препреке за континуирана истраживања, и 
пренос тацит знања. 

Људски ресурси играју кључну улогу  када је реч о производњи знања, и 
последично економског и технолошког развоја. Расположивост и квалитет 
људских ресурса (како у производњи тако и дифузији знања) у НТ је суштински 
елемент на путу ка друштву знања [74]. Очигледно је да су скорашњи трендови у 
земљама ЗБ када је рече о људским ресурсима веома разноврсни. У Србији је 
(као и у БЈР Македонији нпр.) број научника и истраживача занчајно опао, док је 
у другим земљaма број истраживача и научника порастао (нпр. у Албанији и 
Хрватској). У Србији је у 2003. години било 3,5 истраживача на 1000 запослених, 
што је упоредиво са Грчком и Португалијом, али је знатно испод просека ЕУ (5,4 
истраживача на 1000 запослених). 
 

Табела  VII-5 : Преглед запослености у ИР делатности у Србији 
Година 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Укупан број 
запослених 

 
24198 23117 19415 21291 22054

 
22485 

 
22641 

Укупан број 
запослених - 
ФТЕ 

 
17752 16595 13586 14879 15558

 
15651 

 
15705 

Број 
истраживача 

 
12163 11969 10971 10855 11353

 
11637 

 
11551 

Број 
истраживача 
- ФТЕ 

 
6647 6406 5085 5364 5642

 
5617 

 
5633 

Број ИР 
организација  

 
203 189 150 156 165

 
163 

 
163 

Број 
истраживача 
на 1000 
запослених 

 
3,4 3,4 2,8 3,1 3,2

 
3,2 

 

Истраживачи 
(као % укупно 
запослених у 
ИР) 

 
50% 52% 52% 51% 51%

 
52% 

 
51% 

Стручни 
сарадници 
(као % укупно 
запослених у 
ИР) 

 
23% 24% 23% 22% 21%

 
22% 

 
22% 

Остали (као 
% укупно 
запослених у 
ИР) 

 
26% 25% 25% 27% 27%

 
27% 

 
27% 

 
Укупан број истраживача је мање више константан од 1990. око 12.000 

хиљада или 52% истраживача од укупно запослeних у сектору у 2004. години, уз 
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незнатно варирање укупног броја запослених (Табела VII-5). Од укупног броја 
запослених у 2002. 35% ради у владином сектору, 59% у сектору високог 
школства и само 6% у пословном сектору. Дистрибуција по научним областима 
указује на највећу заступљеност ИР особља у инжењерству и технолошким 
наукама (32,6%), док је остали број запослених мање више подједнако 
распоређен по осталим научним пољима. 

Ако ове податке упоредимо са подацима о ОЕЦД земљама, очигледно је 
да веома мало истраживача ради у сектору предузећа, а огромна већина је у 
сектору образовања, док је у ОЕЦД земљама обрнут случај. Више од 50% 
истраживача регистрованих у министарству науке ради на пројектима „Програма 
основних наука“, око 30% је ангажовано у „Националном програму енергетске 
ефикасности“, и око 10% у „Националном програму биотехнологије и агро 
индустрија“. Унутар најшире програмске области – основних истраживања, 
највећи број запослених истраживача је у области медицине, а затим 
друштвених наука и хемије.  
 
Табела  VII-6: Дистрибуција истраживача према секторима – поређење Србије и 

просека ОЕЦД 
 
Година  Владин сектор Сектор 

предузећа 
ВШО сектор 

ОЕЦД 8,80 64,60 26,40 2001 
Србија 18,90 6,37 74,83 
ОЕЦД 7,40 64,40 28,20 2005 
Србија 21,37 3,31 75,32 

 
Потенцијали људских ресурса у НТ – ИР сектору могу се унапредити 

већим бројем дпломираних у области науке и инжењерства (област НИ). 
Дипломе у овој области дају формалну квалификацију за запослење како као 
инжењера тако и као истраживача, научника. Србија има највећи проценат 
студената у области НИ у региону (43,2%). Међутим, запажена је негативна 
стопа раста од -1,2% у периоду између 1997.-2001. Према неким ауторима из 
иностранства, [75] прогнозе су оптимистичке, нарочито због чињенице да све 
већи проценат младих људи стиче високо образовање попуњавајући празнине 
настале током транзиције ка економији заснованој на знању. 
 За технолошки развој од примарног интереса је развој људских ресурса у 
у истраживачко-развојно интензивним наукама које генеришу нова знања и  
технологије, а то су природне, техничко-технолошке и биотехнолошке науке. 
Поређење са 1998. годином као почетном годином друге транзиције ИР система 
Србије, указује на смањење укупног броја запослених у овом сектору на 84% од 
претходног периода, и броја истраживача на 88% од претходног периода. До 
највећег смањења дошло је у, иначе најмалобројнијим, истраживачко-развојним 
јединицама привредних предузећа на 51,4%, број истраживача се смањио у 
научним институтима на 77% од претходног периода, док се у високошколским 
институцијама повећао, па представља 101,7% од броја истраживача у 1998. 
години, и тиме учествује са 63,5% у укупном броју истраживача у ИР 
интензивним наукама, за разлику од 55% у претходном периоду. Ово спонтано 
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реструктурирање истраживачо-развојног сектора је индикативно за решавање 
проблема његове продуктивности о чему ће бити више речи у поглављу 5.2. 
 
 Жене научнице и истраживачи  
 
 У Западној Европи се сматра да су жене научнице и истраживачи, 
недовољно искоришћени људиски расурси у НИС, [76], па смо зато, посебно 
истражили и место и улогу жена у НИС Србије.    

Крајем 90-их година, двадесетог века доступне чињенице показивале су 
да су жене у већини земаља ЕУ по страни од знања и занимања која играју 
кључну улогу у модерном друштву, као што су она везана за науку, технологију и 
инжењерство. Истовремено, шири се и мишљење да је оваква ситуација не само 
неправедна, већ и штетна како за жене тако и за друштво у целини, јер се тиме 
друштво лишава потенцијалних способности и доприноса жена технолошком 
развоју. Комитет за науку и технологију Скупштине Савета Европе предложио је  
три врсте активности за поправљање оваквог стања: 

1. Побољшање информисаности о месту које жене заузимају у науци и 
технологији, 
2. Повећање броја уписаних жена на студије у науци и технологији и 
3. Постизање веће равноправности у односима између мушкараца и жена 
унутар друштва. [77] 

Први документ у којем су на једном месту објављени подаци о 
постојећим политикама и мерама, статистички подаци о женама у науци и 
истраживању у земљама обухваћеним Петим оквирним програмом био је 
“National Policies on Women in Sciences” [78]. Поред тога почела је годишње да се 
објављује публикација “She Figures” са родно рашчлањеним статистичким 
показатељима. Због потребе евалуације постигнутих резултата у земљама 
обухваћеним пројектом из 2002. године, као и обликовања профила земаља које 
су имале приступ пројектима Шестог оквирног програма, 2007. године покренут 
је пројекат „Бенчмаркинг политика за родну равноправност у науци“43. Тако 
је у овом пројекту по први пут извршено објективно снимање постојећег стања у 
свим земљама Западног Балкана (претходним пројектом само Бугарска и 
Словенија) – део пројекта на којем је учествовао аутор овог текста. Основни 
задаци пројекта су били да се дефинишу структуре мапирања и класификовања 
постојећих мера за родну равноправност у науци  како би се створило оруђе 
помоћу којег ће моћи да се пореди, пре него да се “рангира”, успех једне 
политике у односу на другу. Други задатак је био идентификовање кључних 
политика и активности чији је циљ да промовишу родну равноправност у науци и 
истраживању у чланицама ЕУ и земљама учесницама Шестог оквирног 
програма, у сарадњи са чланицма Хелсиншке групе жена у науци (ХГ).  

Мапирање важећих мера родне равноправности у науци по 
земљама обухваћеним пројектом. Елементи који су значајни за  мапирање су 
сврстани у следеће групе: 1. Једнак третман у законодавству, 2. Опредељеност 
државе (на свим нивоима) за родну једнакост у науци, 3. Институције за жене у 

 
43 Benchmarking of policy measures for gender equality in science, CEC RTD-C4-2005-1 
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науци, 4. Квоте и циљеви, 5. Полно рашчлањена статистика и развој индикатора 
родне равноправности, 6. Мреже, 7. Подстицање модела ментиа и ментора, 8. 
Буџет и истраживачки фондови за жене, 9. Студије рода и Женске студије, 10. 
Универзитети /Истраживачки институти који имају планове једнакости, 11. 
Модернизација управљања људским ресурсима, 12. Родно-доказива (наука) 
образовна педагогија, 13. Мере балансирања -  рад/живот и промена имиџа 
жена. Стање ових елемената за класификацију различитих политика и програма 
за жене у науци оцењује се описним оценама: које ће идентификовати 
непостојеће политике и мере и, сугерисати да ли је потребно и колико радити на 
формулисању политика и мера; које ће новоуспостављене мере представљати 
свеобухватно оснажење; задржано стање, или значајно унапређење у односу на 
претходни период.  

За производњу националног статистичког профила користили смо 
податке и индикаторе већ коришћене у: 

• Извештају ХГ из 2002.  
• Индикаторима о женама у науци ЕК и 
• Извештају “Она у бројкама 2006”. [79] 

То значи да су у њему приказани подаци: радна снага, популација, 
ISCED44 5А уписани студенти,  ISCED 5А дипломирани студенти, ISCED 5А 
дипломирани према областима, PhD (ISCED 6А) студенти, PhD (ISCED 6А) 
дипломирани према областима HRST45 и HRSTЕ46, ISCO47 научници и 
инжењери, истраживачи према Фраскати приручнику, истраживачи у владином 
сектору, истраживачи у сектору високог образовања (ВСО), истраживачи у 
сектору предузећа, истраживачи у сектору предузећа према према NАCЕ 
секторима, запослени у академском сектору, запослени у академском сектору 
према областима, пријаве за финансирање пројеката, одобрени пројекти, 
трошкови ИР по истраживачу. 

Елементи за националне извештаје о женама у науци на Западном 
Балкану. У почетној фази пројекта, истраживано је тренутно стање у 10 земаља 
ЗБ (Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, Хрватска, Македонија, 
Румунија, Словенија, Србија и Турска). Од 14 могућих елемената од значај за 
родну равноправност у науци и истраживању у свим земљама ЗБ је  присустуно 
5: 

• Једнак третман у законодавству (уопштено), 
• Општа – деклеративна, опредељеност за родну равноправност, 
• Владине агенције за родну једнакост, 
• Полно рашчлањена статистика – општа, 
• Студије рода. 

Развијене мреже научница као и родно доказива образовна педагогија 
постоје у Бугарској, Румунији и Словенији (земљама које су већ чланице ЕУ), 

 
44 ISCED - International Standard Classification of Education 
45 HRST – Људкси ресурси у науци и технологији – са завршеним трећим степеном 
образовања и техничко особље 
46 HRSTE – Успешно завршили терцијарне студије у науци и технологији 
47 International Standard Classification of Occupation ISCO 
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буџети и фондови за жене у науци у Бугарској и Словенији, мере за 
балансирање услова рада и живота у породици у Хрватској и Словенији. 
Занимљиво је да смо поред Словеније, у Србији нашли неколико примера 
института у техничким наукама, који у својим политикама истичу и опредељеност 
за родну једанкост.  
 Када је реч о другој значајној активности на пројекту, а то је прикупљање 
статистичких података према наведеној класификације, наишли смо на бројне 
проблеме.  

1) Не постоји званична родно рашчлањена статистичка евиденција ни у 
једној од анализиринах земаља, о универзитетским професорима по захтеваним 
областима. Дошли смо нпр. до податка да је у Србији и Хрватској највећи број 
редовних професорки у медицинским, природним и пољопирвредним наукама. 
Податаке смо прикупљали преко Интернета и доступних публикација, у 
заводима за статистику, за сваки факултет појединачно са последњим стањем 
података (углавном 2006. година). Истраживани су само државни универзитети. 
Велики број радних сати утрошен је на пребројавање професора на сваком од 
доступних факултета, затим сабирање и агрегирање. Само на Београдском 
универзитету постоји база података професора са свих факултета (А, Б, Ц нивоа 
– без асистената), која такође није родно рашчлањена. 

Слика VII-3: Жене наставно особље на државним универзитетима ЗБ (%), 
2005/06. 

0

10

20

30

40

50

60

VB

Crna
 G

ora BiH

Bug
ars

ka

Hrva
tsk

a

Mak
ed

on
ija

Rum
un

ija

Slov
en

ija
Srbi

ja

Turs
ka

redovni prof.
vanredni prof.
doc. asist

 
Извор: као што је наведно у тексту (доле) 
 
2) Не постоји званична, родно рашчлањена статистичка евиденција ни у 

једној од земаља  о успешности добијања средстава за пројекте по захтеваним 
областима. Подаци су такође прикупљани преко Интернета и доступних 
публикација, у заводима за статистику, и преко личних контаката у 
министарствима за науку, углавном за период од 2003 - 2006. године.  
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Слика VII-4: Успешност жена у добијању средстава за финансирање пројеката 
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 Извор: као у тексту 

3) Једино за Србију је било могуће за цео период (1995-2005.) дати тачне 
податке о укупном броју истраживача и истраживачког особља према секторима 
у којима су запослени, као и за Црну Гору закључно са 2001. годином јер о томе 
постоји уредно вођена званична статистика. 

4) Не постоји родно рашчлањена статистика о магистрантима и 
докторантима, а нарочито не према захтеваним областима. У Србији је тек 
започет пројекат за статистичко праћење таквих података на универзитетима. 
Подаци о укупном броју жена које су докторирале и магистрирале у 1998., и 
1999. години су резултат једног пројекта, а и за 2004., на сличан начин смо 
добили податке. 

Слика VII-5: Број истраживача (жена) у поређењу са просеком ЕУ, 2005. (%) 
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Слика VII-6: Жене које су стекле звање докотра наука ИSCЕД 6А (%) 
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Извор: као у тексту 
 

Статистички подаци показују релативно високо учешће жена у укупном 
броју истраживача у земљама ЗБ, више него ЕУ (види слику ВII-5), тако да се 
може закључити да су ове, углавном бројем мале научноистраживачке 
заједнице, напредније у погледу родне једнакости од оних на Запад. Међутим, то 
не говори много и о квалитету њихових резултата и ефикасности организације. 
Чињеница да што је виши ниво научне/академске хијерархије то је мање жена 
заступљено, такође мали је број жена руководилаца пројеката, а све је то доказ 
о постојању ексклузивих, или инхибитивних механизама у науци.  

Један од кључних налаза пројекта о бенчмаркингу политика је, да је 
жена у науци знатно више у слабим националним иновационим системима 
– тј. оним који мало улажу у ИР а то су углавном све земље ЗБ (у односу на 
већину земаља ЕУ). Овај закључак има и позитивно и негативно значење, али 
као што смо раније нагласили, политике су нам потребне да задржимо данашње 
бројчано стање у условима који би у будућности, требало да буду повољнији за 
рад у научноистраживачкој делатности. 
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Табела VII-7 : Запослени у ИРО у ИР интензивним наукама (2004. г.) 
 

Укупно 
запослени    Ж% Доктори Ж% Магистри Ж% ВСС Ж% % ФТЕ 

  Σ Жене   Σ Жене   Σ Жене   Σ 
 

Жене     Σ % 
ПН 3431 1782 51.94                        
ТТ 7802 3302 42.32                        
БТ 2648 1311 49.51                        
  13881 6395 46.07                        

Истраживачи                             
  ИРЈ                           
ПН 69 40 57.97 4 375.00 26 16 61.54 39 21 53.85
ТТ 240 96 40.00 43 1023.26 88 37 42.05 109 49 44.95

5 334 9БТ 25 8 32.00 8 450.00 7 2 28.57 10 2 20.00
334 144 43.11 30.91 45.45 45.57  55 17 121 55 158 72       

НИО                             
ПН 1001 517 51.65 414 18644.93 303 194 64.03 284 137 48.24
ТТ 650 228 35.08 115 3530.43 156 65 41.67 379 128 33.77

31 511966БТ 315 149 47.30 147 6342.86 103 54 52.43 65 32 49.23
1966 894 45.47 42.01 55.69 297 40.80  676 284 562 313 728       

  ВШО                           
64 40ПН 975 454 46.56 578 23039.79 243 145 59.67 154 79 51.30 1534

ТТ 2362 656 27.77 1207 27122.45 624 222 35.58 531 163 30.70      
БТ 659 268 40.67 407 13533.17 144 77 53.47 108 56 51.85      
  3996 1378 34.48 2192 63629.01 1011 444 43.92 793 298 37.58      
Σ 6296 2416 38.37 2923 93732.06 1694 812 47.93 1679 667 39.73 100 3834 100

Извор: НИРО билтени и прорачун аутора 
 
5.1.2 Индикатори излаза (резултати) националног иновационог 

система Србије 
 

Резултати иновационог система манифестују се у новим знањима, новим 
производима и процесима. У наставку ћемо се усредсредити на резултате 
иновационих процеса и друге излазне индикаторе везане за научноистраживачку 
делатност. 
 

Патентна активност у Србији 
 

Подаци о патентима (подаци о  проналаску заштићени патентом путем 
назива, апстракта и технолошке класификације) обезбеђују једини излазни 
индикатор доступан за све земље у свету укључујући и земље Западног 
Балкана.  

Европски проналазачи могу да бирају између Европског патентног 
завода ЕПЗ и националних патентних завода при заштити својих проналазака. 
Споразумом о патентној сарадњи обезбеђена је унификована процедура 
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попуњавања патентних пријава. Међутим, трошкови патентирања у ЕПЗ су 
знатно већи него у националним патентним заводима ЗБ. С друге стране у 
транзиционим економијама побољшања у производњи и организацији и 
имитирање технологија са незанатним унапређењима и прилагођавање за 
локалну употребу, су много значајнији, али углавном су недовољни да би могли 
да се патентирају. Због тога подаци о патентима у овим земљама, па и Србији, 
не покривају значајан удео релевантних домаћих технолошких активности. 
Штавише, патентне активности у неким земљма у ЕПЗ су тако мале да се не 
могу користити као индикатор унутар те земље (нпр. Аустрија је 2003. имала 765 
патената у ЕПЗ, а Србија 4). 

Према појединим ауторима технолошка специјализација Србије је 
сличана оној у Румунији (према укупној патентној активности у периоду 1996-
2004 према областима). 38% патената у ЕПЗ су у области хемије и фармације, 
затим машинског инжењерства 18% (што је знатно мање него у ЕУ-25). Удео 
инструмената (16%), потрошних производа и грађевинарства (11%) је мало већи 
него у ЕУ-25. Електроника такође има значајана удео (10%), али процесно 
инжењерство много заостаје са свега 5%. 

Истраживање патентне активности у Србији у периоду 1924-1995. [80] 
показјуе деценискују постојаност високог удела домаћих патената у области 
машинског инжењерства и пољопривреде, као и технолошку зависност у 
хемијској индустрији са највећим уделом страних патената у анализираном 
периоду [81, 82]. 

Патентна интензивност (однос између броја патентних пријава и 
просечне величине популације између 1997. и 2003.) показује да Србија са 
рациом од 0,06 значајно заостаје за рациом ЕУ-25 (10,39). 

Дискутабилно да ли је коришћење регисторованих патената мерило 
излазних научноистраживачких активности неке земље.  Кутлача тврди да је оно 
само делимично могуће у транзиционим земљама као што је Србија. Он заснива 
своје мишљење на недостатку законске регулативе у сектору патентирања 
иновација, које додуше постоји у складу са међународним стандардима, али није 
у потпуности функционално, као и недостатак људских ресурса, компјутера и 
техничке опреме као и документације неопходне за процес регистровања 
патената. Међутим, мали број патената је и резултат дуготрајне процедуре која 
је проузрокована претходно поменутим условима. Кутлача сматра да је 
разумније користити број патентних пријава уместо броја регисторованих 
патената за потребе истраживања, нпр. у 2004. је регстровано 175 патената што 
представља само 15% од пријављених патената у тој години (укупно домаћи и 
страни 1167). 
 

Публиковање научних и стручних радова 
 

Публикације говоре више о капацитетима  научног система него  о 
способности земље да ствара нове производе и услуге. 

Проблеми који су специфични за земље Западног Балкана односе се на 
мерење научних резултата библиометријским методологијама. Током 1990-их 
регион је био изолован и окренут себи, тако да многе земље ЗБ нису биле 
покривене великим базама података током ове деценије, па се може потценити 
њихов научни допринос. Многи национални часописи још увек нису обухваћени 
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међународним базама података. Научници  имају тежак приступ публиковању 
радова у међунарнодно признатим часописима, делом због ограничених 
међунарндоних контаката и ограниченог учешћа на међународним 
конференцијама (и не само због нижег квалитета резултата). 

Укупан број објављених научних књига домаћих аутора у 2005. години 
био је 330, већина из техничких и технолошких наука 80, хуманистичких 75, 
друштвних 70, физика и математика 40, медицинске науке 35 и биотехнолошке 
науке 30.  Објављује се више од 70 научних часописа који покривају готово све 
научне дисциплине. Број објављених чланака аутора из Србије у референтним 
међународним часописима је у порасту (табела VII-8 ). 

 
Табела VII-8: Чланци аутора из Србије у рефернтним међународним часописима 

(Народна бибилотека Србије) 
Година 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 

Број 
чланака 

2200 2114 2309 2535 3192 3630 

 
 

Националне ИР стратегије и правни оквир 
 

Кључни изазов за земље ЗБ је транзиција ка тржишној економији и 
стварање стабилних, повољних услова за економски раст. Иновациона политика 
треба да прошири оријентацију са фокусирања на истраживање ка широј 
оријентисаности на производњу. Према Слави Радошевићу, иновационе 
политике као такве су одскора почеле да се појављују у региону пошто је њихова 
улога била редукована и секундарна у процесу транзиције. У циљу ефикасности 
иновационе политике треба да препознају структурне слабости својих 
појединачних иновационих система. Тиме ће се обезбедити проналажење „за 
сваку земљу специфичних решења, насупрот више имитиативним моделима који 
су доскоро преовладавали“ (Радошевић, 2005.) [83]. Инвестирање у ИР и 
оријентисаност на високе технологије сматрају се доминантним темама 
иновационих политика. 

Анализу иновационе политике примењене у Србији, званична јавна 
докумета која утичу на политике за техничке промене, научни развој, подршку 
иновацијама, итд. приказаћемо кроз анализу организације НИ и ИР система и 
њихов допринос привредном расту. Укратко ћемо описати правни оквир и 
усвојене стратегије, са циљем да сазнамо на који начин се оне имплементирају, 
узимајући у обзир и аспект политика система образовња, развоја 
информационих и комуникационих технололгија, заштите интелектуалне 
својине, пореског система итд. 

 
5.2 Организација НИ и ИР система и допринос привредном расту 
 
Будући да је један од основних претпоставки нашег истраживања да 

национални иновациони систем доприноси привредном расту у наставку се 
анализира како је организација НИ и ИР система Србије у периоду од 1980. до 
2004. године утицала на развој привреде Србије. Иако је предмет анализе 
научно-истраживачки систем, анализа је базирана на концепту националног 
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иновационог система (НИС). Као што је у теоријском, уводном делу о НИС 
речено, веома је важно остваривање интеракције између најважнијих елемената 
НИС: организација и институција. Организације су, у том контексту, сви актери са 
експлицитним циљем својих активности, као нпр.: предузећа, универзитети, 
институти. Оне су у интеракцији стварања знања и иновација.  
 Организованост НИ и ИР система48 дефинишемо као достигнути ниво 
успостављености и функционисања следећих институција и механизама: 
- Институције и механизми нормативно - правног регулисања и админи-
стративног управљања НИ и ИР радом на нивоу државе Србије, покрајина и на 
другим нивоима (окрузи, градови); 

- Институције и механизми мониторинга и евалуације функционисања НИ и ИР 
система; 

- Институције и механизми формирања / промене организационог статуса / 
затварања НИ и ИР организација; 

- Институције и механизми представљања и заступања НИ и ИР организација и 
запослених у тим организацијама. 

 
 НИ и ИР систем Србије чине: 
1. Организације у којима се обавља НИ и ИР рад (јавне, приватне, 

комбинованог облика власништва, укључиво и страног порекла): 
1.1. НИ и ИР институти, 
1.2. Универзитети / факултети, 
1.3. ИР лабораторије у предузећима; 

2. Организације за подршку, повезивање и финансирање НИ и ИР активности; 
и 

3. Административно-управне институције. 
У свим државама Западног Балкана у току је процес радикалних 

институционалних и структурних промена НИ и ИР система, чији је циљ 
формирање основних механизама и инфраструктуре НИС. Уједно, индикатори 
функционисања НИС представљају основу за оцену доприноса НИ и ИР 
система расту и развоју економије државе (ЕК, 2005) [84]. У наставку jе анализа 
четири наведена елемента организованости НИ и ИР система Србије.  

 
5.2.1. Институције и механизми нормативно-правног регулисања и 

административног управљања НИ и ИР радом 
 
 У периоду од почетка 90-тих година до данас, НИ и ИР систем је 
нормативно-правно регулисан са два закона: 
1. Закон о научноистраживачкој делатности из 1993. године – даље: Закон о 

НИД-1993; 
2. Закон о научноистраживачкој делатности из 2005. године – даље: Закон о 

НИД-2005; [85] 
 

 
48 Делимично приказано у  поглављу VII,  о организованости и кооперативности НИ и 
ИР система, кратак историјски преглед, види табелу VII-1 

 141



Истраживачко – развојни систем 
 

 Уз Закон о научноистраживачкој делатности из 2005. године мора се 
навести и Закон о иновационој делатности (даље: Закон о ИД), [86]  јер та два 
закона чине интегрални нормативно-правни оквир регулисања НИ и ИР рада и 
иновационе делатности у Србији од 2005. године. На основу главних 
карактеристика закона из 1993. и 2005. године, наглашавају се следећи налази 
поређења тих закона: 
 

• Обухват: 
Оба закона нормативно-правно регулишу НИ и ИР делатност. Додатно, 
Законом о ИД из 2005. посебно се уређује иновациона делатност (ИД). 
Основна разлика између домаће регулативе и међународних стандарда у 
овој области јесте третирање ИД. Осло приручник, као основни међународни 
стандард у овој области, ИД третира као скуп свих научних, технолошких, 
организационих, финансијских и комерцијалних активности, укључујући и 
инвестирање у ново знање, које воде ка иновацијама у предузећима. При 
томе, предузећа се разликују по нивоу ИД које се реализују у њима, а не по 
организационим формама у оквиру којих се изводе ИД, на шта је стављен 
главни нагласак у Закону о ИД. Другим речима, државна подршка ИД мора 
да буде расположива свим предузећима, а одговарајућом регулативом се 
прописује адекватно праћење и оцењивање ИД у држави. Зато обухват 
прикупљања података о ИД представља скуп свих предузећа регистрованих 
у одговарајућем регистру! 
 Неопходно је напоменути да развијене државе ОЕЦД/ЕУ углавном 
немају законе којима се регулише НИ и ИР делатност – функционисање 
организација у тој области је регулисано законима о предузећима 
(оснивање, рад, престанак рада) и о раду (о правима и обавезама 
запослених). Интерес држава у тој области углавном се дефинише 
стратешким документима (Стратегија / Политика НТ развоја), које усвајају 
парламенти / владе, а чија је реализација у надлежности више 
министарстава уз координацију одговарајућег министарства / агенције за НТ. 
 
• Рестриктивност: 
Сви анализирани закони садрже елементе рестриктивног, органичавајући:  
(a) Приступ коришћењу буџетских средстава за НИ и ИР рад, као и за ИД – 

само организације регистроване и акредитоване по тим законима могу да 
се пријаве на јавне позиве / конкурсе за коришћење средстава из буџета 
алоцираних за ове намене. 
Стиче се утисак да су законска решења из 2005. знатно мање 
рестриктивна у овом погледу од закона из 1993., јер је знатно шири 
обухват организација које могу да конкуришу за коришћење буџетских 
средстава за НТ развој. Међутим, само постојање процедуре 
акредитације (иако је тек започета јавним позивима заинтересованим 
организацијама по оба закона из 2005. па је вероватно сувише рано да 
се уопште анализирају њени евентуални позитивни/негативни аспекти) 
може да утиче на одустајање, за НТ развој државе потенцијално 
значајних, организација; 

(б) Бављење НИ и ИР радом – само запослени у организацијама које су 
акредитоване за НИ и ИР рад, као и за ИД, могу да покрену поступак за 
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добијање истраживачких и/или научних звања, која им, даље, обезбеђују 
временски ограничен радни статус у тим организацијама (сем за научне 
саветнике, односно, редовне професоре универзитета, јер та, трајна 
звања, без потребе реизбора, обезбеђују радни статус на неодређено 
време). Овиме се, практично, само за запослене у НИ и ИР сектору, 
уводе дискриминационе норме, које уносе елементе компетиције, што је 
у извесној мери слично пракси у другим државама, али за које се 
показало управо у развијеним државама ЕУ да су и значајан генератор 
тзв. "одлива мозгова" (Еuroscience News, 2006) [87].; 

(в) Закон о НИД-2005 уноси и рестриктивно коришћење самог назива 
институт – члан 48: "Организација која није уписана у Регистар НИ 
организација као НИ организација, у складу са овим законом, не може у 
свом пословном имену да садржи називе: ''научни институт'', 
''истраживачкоразвојни институт'' и ''центар изузетних вредности''". 

(г)  Приватизација НИ и ИР организација – по први пут се регулише законима 
из 2005., обезбеђивањем услова да и институти могу да се приватизују. 
То се право ограничава на добијање неопходне сагласности од Владе за 
приватизацију института чији је оснивач Република. Посебно ограничење 
је у следећем случају: "Институт основан, односно организован као 
привредно друштво чији је оснивач Република, а од стратешког 
интереса је за Републику, може се приватизовати тако да најмање 
51% капитала остане у државном власништву". 

 
• Детаљизација: 
Сви анализирани закони детаљно дефинишу организације и појединце који 
могу да се баве НИ, ИР и ИД, при чему су закони из 2005. "отишли" много 
даље по овом питању од закона из 1993.:  
a) Стриктно се дефинишу организациони облици за бављење НИ, ИР и ИД; 
б) Прописују се минимални људски ресурси за поједине организационе     
облике за бављење НИ, ИР и ИД; 
г) Прописују се минимални НИ и ИР капацитети НИ, ИР и ИД организација. 

 
5.2.2. Институције и механизми мониторинга и евалуације 
функционисања НИ и ИР система 

 
Усвојеним законима у 2005. години, дефинисане су процедуре и тела 

надлежна за мониторинг и евалуацију функционисања НИ и ИР система 
Републике: 
• Одбор за акредитацију научноистраживачких организација је тело 

надлежно да спроводи поступак акредитације и доноси одлуку о упису у 
Регистар НИ организација; 

• Комисија за стицање научних звања доноси одлуку о стицању научног 
звања, у складу са овим законом, по прибављеном мишљењу одговарајућег 
матичног научног одбора; 

• Матични научни одбори су стручна тела за одређене научне области, гране 
или дисциплине, а у њиховој надлежности је, између осталог и: 
- Мишљење, које даје Комисији о квалитету НИ рада и доприносу 

истраживача - кандидата за избор у научно звање; 
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- Оцена, коју даје Министарству, о научној компетентности истраживача, 
односно наставника високошколских установа за реализацију програма и 
пројеката утврђених овим законом; 

- Разматрање предлога пројеката за реализацију програма из овог закона 
и предлагање министру ранг листе пројеката за финансирање; 

- Разматрање извештаја о реализацији пројеката у оквиру програма; 
- Категоризација и рангирање научних часописа; 
- Категоризација и рангирање научних скупова; 

- Одлучивање у другом степену по приговору истраживача на одлуку 
научног већа института о избору у звање истраживач-сарадник; 

- Мишљење, извештаји и други материјали на захтев министра, 
Националног савета, Одбора за акредитацију и Комисије; итд. 

  
Поступак акредитације организација понавља се сваке 4 године (могуће 

је и раније). Претпоставка је да ће се тиме обезбедити стално ангажовање на 
одржавању и подизању нивоа компетентности и ефикасности у НТ области у 
којој су ангажоване организације и појединци. За сада, међутим, није познато 
који ће се други критеријуми, сем оних којима се оцењује испуњавање 
формалних захтева (инфраструктура, опрема, запослени), користити за 
оцењивање ефикасности и продуктивности организација и појединаца. Такође, 
није познато ни које технике и методе ће се користити у том процесу оцењивања 
и агрегирања оцена по појединачним критеријумима. С обзиром на 
прокламоване принципе транспарентности, очекује се да ће процедуре, технике 
и методе које ће се користити у процесу акредитације и других активности 
Матичних одбора, Комисије за стицање научних звања и Одбора за 
акредитацију научноистраживачких организација бити отворене за јавност и 
заинтересоване организације и појединце у овом сектору. 
 

5.2.3. Институције и механизми формирања и/или промене 
организационог статуса и/или затварања НИ и ИР организација / 
радног статуса истраживача 

 
 У претходном тексту је описана процедура акредитације НИ, ИР и ИД 
организација, у оквиру које се очекују следећи резултати: 
• Усвајање захтева за акредитацију и доношење одлуке о статусу 

организације сагласно захтеву; 
• Усвајање захтева за акредитацију, али се доноси одлука о статусу 

организације другачија од захтева: унапређење или деградација статуса;  
• Одбијање захтева за акредитацију и доношење одлуке о укидању статусу 

организације за обављање делатности у обасти НИ / ИР / ИД. 
Наведеном процедуром није, међутим, предвиђено затварање НИ и ИР 

организација, наравно оних које су основане и у власништву су државе. За 
разлику од организација, запослени са истраживачким и научним звањима могу 
засновати или раскинути радни однос, на начин и по процедури детаљно 
дефинисаној законом, и то значајно рестриктивније законом из 2005. у односу на 
закон из 1993. 
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5.2.4. Институције и механизми представљања и заступања НИ и 
ИР организација и запослених у тим организацијама 

 
 Управљање НИ, ИР и ИД организацијама, које су основане и у 
власништву су државе, је стриктно дефинисано законима и из 1993. и из 2005. 
(Управни одбор, Директор, Вршилац дужности директора, Научно веће). У 
осталим организацијама: "Кад је Република власник дела капитала 
истраживачко-развојног института, Влада именује своје представнике у 
органе тог института, сразмерно уделу капитала, независно од тога да ли је 
институт организован као установа или привредно друштво”. 
 Значајна институција која би требало да обезбеди могућност 
остваривања посебних права и интереса НИ, ИР и ИД организација, без обзира 
на власнички статус, јесте Заједница института Србије: "Ради остваривања 
заједничких интереса и НИ сарадње, усклађивања набавке и коришћења НИ 
опреме и лабораторијског простора, набавке и коришћења научних 
публикација, међусобног повезивања и сарадње са одговарајућим облицима 
удруживања у области високог образовања, развијања међународне сарадње, 
неговања научне критике и вредновања сопственог НИ рада, институти се 
могу удружити у Заједницу института Србије”. 

Законом је дефинисано да НИ и ИР организације имају представнике у 
свим телима у чијој надлежности је брига о квалитету НИ рада и развоју НИД: (1) 
Национални савет за НТ развој; (2) Одбор за акредитацију НИ организација; (3) 
Комисија за стицање научних звања; (4) Матични научни одбори; (5) Заједница 
института Србије. 

Посебним прописима регулисано је и синдикално удруживање 
запослених у овом сектору. Оно што је посебно важно у транзиционим 
процесима: обезбеђење социјалне сигурности запослених у току приватизације 
и/или реструктурирања организације; није, међутим, дефинисано ни посебним 
актима нити постоји социјални програм за запослене у НИ и ИР сектору. 
 

5.3.  Допринос НИ и ИР система Србије развоју економије 
државе 

 
Допринос науке развоју економије Србије, није могуће експлицитно 

исказати на начин уобичајен у литератури, нпр. користећи модел раста који је 
дефинисао Ромер, по којем се економска основа одрживог нивоа технолошког 
прогреса (Ромер, 1990) исказује увођењем новог сектора у економији, сектора 
који ствара идеје. Овај модел се заснива на концепту националног иновационог 
капацитета (НИК)49. У радовима поменутог аутора50 показано је, међутим, да 
већину индикатора НИК није могуће одредити за Србију, отуда, ни примена овог 
модела није могућа.  

 
49  Види поглавље  о теоријским основама НИС, Фурман, Портер, Стерн, 2002, 
Кутлача, 2005. 
50 Кутлача, 2005. 
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Допринос система развоју економије може се оценити и на основу 
продукције научних и стручних радова у међународним референтним 
часописима. Број радова  аутора из Србије је од 2001. у сталном порасту, после 
пада половином 90-тих, што може да се оцени као позитиван резултат 
ангажовања ресорног министарства, и ефекат деловања стабилнијих услова за 
функционисање НИ и ИР система. 

За разлику од продукције научних и стручних радова, инвентивност је на 
изузетно ниском нивоу, али је у складу са дугогодишњим трендом сиромашне 
инвентивне продукције проналазача у Србији (види поглавље 5.2). Посебно је 
карактеристичан мали број пријава патената истраживача из НИ и ИР 
организација. Ово указује на следеће: 
• Култура патентирања у Србији је на врло ниском нивоу; 
• Значај интелектуалне својине је екстремно потцењен, што указује на 

недовољно изграђене механизме тржишне економије, посебно НИ и ИР 
сектора; 

• НИ и ИР сектор је, превасходно, орјентисан на публиковање НИ и ИР 
радова, монографија и сл. Комерцијализација резултата НИ и ИР рада је на 
врло ниском нивоу. Чак су и анализирани закони из 2005. врло "подозриви", 
када је комерцијализација у питању: "НИ организација, поред НИ 
делатности, може обављати и друге послове којима се комерцијализују 
резултати научног и истраживачког рада под условом да се тим 
пословима не угрожава квалитет НИ рада. У циљу комерцијализације 
резултата НИ рада, подстицања предузетништва и пословног 
повезивања, институт може бити оснивач центра за трансфер 
технологије, иновационог центра, пословно-технолошког инкубатора, НТ 
парка и других организација, у складу са законом." (Закон о НИД-2005). 

Следећи покушај у идентификацији доприноса науке развоју економије 
Србије састоји се у анализи достизања циља реструктурирања НИ и ИР система, 
односно, анализи процеса формирања и функционисања основних механизама 
и инфраструктуре НИС. У литератури је показано да индикатори функционисања 
НИС представљају основу за посредну оцену доприноса НИ и ИР система расту 
и развоју економије државе (ЕК, 2005). 

Очигледно је да по свим индикаторима за које постоје расположиви 
подаци за Србију, наша држава далеко заостаје за просеком ЕУ15 и ЕУ25, а у 
највећем броју случајева је у горој позицији и од Бугарске и од Румуније.  
Закључак који се намеће јесте да је Србија још далеко од стања успостављеног 
и функционалног НИС, односно, посредно се изводи закључак да НИ и ИР 
систем, као главни елемент интеграције и функционисања НИС у развијеним 
државама, у случају Србије ту функцију не обавља на потребном и 
задовољавајућем нивоу. 

Трећи облик анализе доприноса НИ и ИР система развоју економије 
Србије представља статистичка анализа међузависност између две варијабле: 
• Трошкови за НИ и ИР рад као део бруто друштвеног производа (БДП) – 

варијабла која представља НИ и ИР систем Србије – поред низа индикатора, 
овај је изабран као кључни за НИ и ИР сектор, на основу аналогије са 
стратегијом развоја ЕУ: циљ ЕУ је да до 2010.г. "постане динамична 
економија заснована на знању, најконкуретнија на свету, са одрживим 
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економским растом, са већим бројем и бољим радним местима и већом 
социјалном кохезијом" – тзв. "Лисабонска стратегија" [88] , а главни покретач 
је НИ и ИР сектор, па се од држава чланица ЕУ захтева да до 2010. године 
"достигну ниво укупних трошкова за ИР од 3% БДП" – тзв. "Барселона 
циљ" [89] ; и 

• Продуктивност рада запослених у економији Србије – варијабла која, 
према литератури, представља "најзначајнију меру конкурентности и 
раста једне економије" [90]. 

 Испитивањем међузависности ове две варијабле на временској серији 
података од 1980. до 2004. године, добија се Pearson-ов коефицијент 
корелације -0,378 са значајношћу 0,031 (на слици VII-7 су дате временске серије 
те две варијабле). 

 
Слика VII-7: Истраживачи и запослени укупно у НИ и ИР систему Србије 

Извор: Кутлача 2007. [91] 
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Добијени разултати статистичке анализе указују на, практично, не- 

постојање међузависности две кључне варијабле које представљају НИ и ИР 
сектор, с једне, и развој економије Србије, с друге стране. Додајући томе и 
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негативни предзнак израчунате корелације, закључци који се из ове анализе 
изводе су: 

• НИ и ИР систем не доприноси развоју економије Србије; 
• НИ и ИР систем, практично, функционише независно од потреба и 

могућности економије Србије. 
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VIII Фактор VI: ИНОВАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

СРБИЈЕ 
 

 
1. Уводна разматрања 
 
У домаћој и страној литератури доста је речи написано о појмовима 

организовања и организације[92] – предмет истраживања у овој студији је 
делимично условљен дефиницијом ових појмова, па ћемо их у најкраћем 
образложити. 

Усвојићемо да је  организација у суштини заједничка активност 
(најмање) два или више чинилаца (личности). Настаје из потребе за сaрадњом 
са другим чиниоцима - људима и чињенице да ефекти организације омогућавају 
задовољење појединачних потреба учесника у организацији. Основни 
принцип организације је принцип максималне ефикасности, уз поштовање и 
развијање скупа вредности у циљу непрекидног функционисања те организације. 

Другим речима и краће, организација је структура у којој појединци 
сарађују на систематичан начин обављајући неки посао. Уређивање елемената 
са различитим функцијама путем систематског планирања и удружених 
напора. [93] 

Ако прихватимо овакво тумачење организације, увиђамо да је суштина 
националних иновационих система (НИС) детерминисана начином и квалитетом 
организованости од стране заинтересованих, појединих чинилаца датог 
друштва. У функционалним националним иновационим системима постоје мање 
или више јаке везе и интеракције између тих чинилаца: научно-истраживачких 
организација, индустрије, тржишта, државне администрације. 

Иновациона инфраструктура у таквим системима: 

• Има улогу посредника у бољем повезивању сектора истраживања и 
развоја и привредног сектора, 

• Омогућава ефикасније обављање трансфера и дифузије технологија као 
и пласман резултата научно-истраживачког рада на тржишту, 

• Омогућава лакши приступ разноврсним ресурсима: научно - 
технолошким, финансијским, као и саветодавим,  

• Подстиче развој иновационе културе и свести о неопходности иновација, 
како технолошких тако и организационих и маркетиншких које су у 
функцији технолошког развоја, у свим организацијама и на различитим 
нивоима. 
Иновациона инфраструктура обухвата различите врсте установа, 

институција и организација, јавних и приватних, чији је основни циљ да пруже 
подршку пре свега предузећима у њиховим настојањима да иновирају. Од 
државе до државе оне се разликују у својој структури и начину организовања и 
управљања, али основне функције и разлози постојању су им заједнички. [94] 
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2.  Преглед развоја концепта иновационе 
инфраструктуре у Србији 

 
Неопходност постојања подршке процесима иновирања и/или иновација 

као појам или стање свести није новост у Србији, како би се то могло да 
претпостави према већини индикатора технолошког развоја Србије, тако да 
ћемо се у овом делу рада укратко осврнути на историјат организовања 
иновационе инфраструктуре у Србији. 

Још давне 1975. и 1976. година биле су проглашене годинама 
технолошких иновација у тадашњој СФР Југославији, истих година су основане и 
самоуправне интересне заједнице за науку и технологију на различитим 
нивоима. Међутим, мерено бројем пријављених и регистрованих домаћих 
патената, број патената – као значајних индикатора технолошког развоја, се тих 
и наредних година смањивао или стагнирао.  

 

 
Слика VIII-1: Број пријављених патената  у Србији током XX века – према [95] 

Нисмо довољно упућени у активности везане за промоцију иновација 
током ове две године, али оне су свакако везане за рад истраживачко-развојних 
јединица и института при великим индустријским  предузећима и укљученост 
запослених у унапређење продуктивности и пословања предузећа јер је наредне 
1977. донет је Друштвени договор о подстицању и вредновања иновација. 

Занимљиве примере иновационих активности осамдесетих година 
налазимо у фабрици аутомобила «Црвена Застава» у Крагујевцу. Реч је о тзв. 
спонтаним иновационим активностима, насталим као резултат потребе 
решавања неког текућег проблема у производњи. Такве ИА нису управљане у 
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потпупности од стране менаџмента предузећа, већ само регулисане 
правилницима о награђивању запослених. Ту се испољио фактор колективизма 
и супротстављања афирмиацији појединца, као чинилац српског националног 
контекста - па су се многе потенцијално успешне иновације производа или 
процеса завршавале споровима између запослених и предузећа. [96] На основу 
Друштвеног договора (ДД) из 1977. о подстицању и вредновању иновација, 
регионалне привредне коморе су доносиле своје регионалне ДД о подстицању 
иновација, а свака ОУР је доносила самоуправне споразуме о истој теми као и 
правилник о стимулисању иновација. Такав концепт организације је био пасиван, 
«заснивао се на чекању на иноваторе фанатике51 који су затим прихватани као 
сметала и они који нарушавају уходану рутину». Тржиште није било развијено па 
саме административне одлуке нису биле довољне да се нешто покрене. 
«Промена менталитета је спора, поготову у друштвима на прелазу из рутинске у 
иновативну привреду и живљење, и може потрајати генерацијама, стога не 
треба бити нестрпљив већ напротив, истрајан.»[97]  

 

2.1  Стратегије развоја науке и технологије 
 
Осамдесетих година је почело да се ради на стратегијама развоја науке 

и технологије што је укључивало и развој јавне научно-технолошке 
инфраструктуре, која је делом могла бити  и у функцији подршке иновацијама (у 
Стратегији технолошког развоја Југославије из 1987. [98] – не спомиње се 
технолошка инфраструктура!). Оснивају се, мада углавном формално, и први 
иновациони центри. 

Значајан допринос развоју свести о потреби организовања иновационе 
инфраструктуре, давао је тих година, а и касније Центар за истраживање развоја 
науке и технологије (ЦИРНТ) Института «Михајло Пупин» из Београда. Допринос 
се односи на низ пројеката везаних за:  
• Стратегије научног и технолошког развоја Србије и Југославије, [99], [100], а 

унутар њих и стратегија развоја научно-технолошке и иновационе 
инфраструктуре, затим,  

• Билатералну сарадњу са СР Немачком - пројекат Развоја иновационе 
структуре у Југославије. У периоду 1987-1991. године одржана су три, а у 
припреми је био и четврти семинар – теме су биле: Иновациони 
консултациони центри (1988.), Управљање иновацијама (1989.), Иновационе 
политике и регионални развој – национални контекст (1990.), Иновационе 
политике и регионални развој – европски оквир (планиран за 1991. није 
одржан), 

• Студијска путавања са циљем упознавања иновационе инфраструктуре 
Француске, Финске, Немачке. 

Админстративну и финансијску подршку у организовању ових пројеката 
пружао је  Савезни комитет за науку и Савезни завод за међународну сарадњу, 

 
51 У новијој теорији управљања иновацијама устаљен је термин “champion” који  у 
нашим условима, и данас тешко може бити  дословно преведен. 
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као и Републички комитет за науку – а пројекте је координирао и 
операционализовао  ЦИРНТ. 

Конкретне активности произашле тих година из поменутих пројеката су:  
• 1988. Концепт  стварања језгра мреже иновационих центара, 
• 1988. Методологија за изградњу центара за трансфер и дифузију 

технологија, 
• 1989. Почетак изградње научно-технолошког парка «Звездара», 
• 1989. Први иновациони центар у Србији. 

1988. године, на основу препорука Стратегије технолошког развоја СР 
Југославије[99] за основање језгра мреже иновационих центара и након 
одржаног првог Плитвице семинара, група ентузијаста је у Крагујевцу започела 
рад на организовању иновационог центра. Регионална привредна комора (РПК) 
Шумадије и Поморавља у Крагујевцу, 1989. доноси одлуку о оснивању 
иновационог центра при РПК – као радно-консултантске и повезујуће јединице. 
Доношењу одлуке су претходле бројне консултације неопходне, у то време већ 
крајње комплексној самоуправној пракси. У организовању центра су очигледно 
учествовали ентузијасти и направили су квалитетне припреме, али онда су 
наишли на тешкоће у тзв. фази «отрежњења». Проблем је пре свега био у 
«кадровима» – није било довољно правих људи на правом месту. Систем 
привредних комора, био је стално у фази реорганизације (због доношења новог 
устава, постављања питања оправданости постојања комора, долази до 
осипање стручњака) – па су све функције у новооснованом ИЦ обављане 
волонтерски, направљена је нека врста маркетинга у локалним предузећима 
(упитник), обаваљни су непосредни контакти и консултације у маркетнгу и 
технолошком развоју. 

 «Утисак је да се то што би центар радио у начелу поздравља као добро 
и корисно. Међутим, у већини предузећа то се прима са неразумевањем и 
неверицом а своје проблеме и даље виде у «држави», «каматама», 
«оптерећењу привреде» и осталим већ класичним разлозима па самим тим и 
излаз виде у «држави» и «административним мерама».» [101] 

Коментар овог налаза наћићемо у трећем поглављу у којем се укратко 
дају неки разултати истраживања ИА у предузећима Србије за период 2002-
2004- година.  

 
2.2. Деведесете године -  Умрежавање ИР и привредних 

организација 
 

Мрежа истраживачко-развојних и привредних организација, настала је 
као резултат реализације Политике технолошког развоја у Републици Србији из 
1990. Током 1991. године лансирана су три програма за подршку успостављања 
иновационе мреже у РС:  
 

• Стратешки (инфраструктурни) истраживачко технолошки пројекти СИТП, 
• Заједнички – развојни пројекти (предкомпетитивни ИР пројекти) ЗР и 
• Иновациони пројекти ИП. 

Резултати ових пројеката, од интереса за наше истраживање били би: 
успостављено је умрежавање на пројектима између ИР организација и 
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предузећа и између предузећа међусобом. Mеђутим, успешност програма је 
била обрнуто пропорцијална броју успостављених веза. Није довољно уочена 
спремност предузећа да добијене резултате користе, и недовољно je остварена 
повезаност на регионалном нивоу.[102] 

1993. донета је Резолуција о политици НТ развоја СРЈ[104] . Између 
осталих, политиком су дефинисана два, за реструктурирање и развој ИР 
система значајна програма: 

 
Програм јавне НТ инфраструктуре 
Програмом ја предвиђен даљи развој организација за стандардизације, 

мере и драгоцене метале, патенте и информатику, довршење банке биљних 
гена и СНТИ (савезна мрежа научно-технолошких информација), центар за 
промоцију науке и технике, довршење научно-технолошког парка "Звездара".  

 
Регионални иновациони програми  
У овим програмима се по први пут у једном владином документу помиње 

успостављање додатне иновационе инфраструктуре  са конкретним 
предлогом за формирање иновационих фондова. 

Будући да ови програми нису реализовани у предвиђеним роковима, 
следећих година било је места за њихову подршку, али и даље теоријске 
разраде и модификације. Тако је у студији «Предлог трансформације 
истраживачко-развојног система у Републици Србији», која је настала као 
резултат пројекта «Истраживање иновационог система у привреди Србије», 
финансираног од стране МНТРС 1994-97. године, предложено да се  Програм 
изградње јавне НТ инфраструктуре Р. Србије у наредном периоду редефинише 
у складу са: 
1) Развојним потреба и могућностима Р. Србије и 2) Јасно дефинисаним 

надлежностима савезног и републичких министарстава по питањима НТ 
инфраструктуре. 

Делови јавне НТ инфраструктуре, дефинисани резолуцијом СМРНЖС, би 
требало да имају јасно (ре)дефинисан статус и сагласно томе, адекватно 
финансирање. Да би се то остварило, сугерисано је најпре, обезбеђење 
нормативних предуслова (адекватни законски прописи о основању, 
финансирању, области рада, надлежностима, правима и обавезама итд.) и 
обезбеђење потребних финансијских средства у буџету федерације. Поред 
постојеће (НТ инфраструктуре) и резолуцијом дефинисане иновационе 
инфраструктуре, као и оне која је спонтано почела да се развија52, предложено 
је доношење програма за трансфер и дифузију технологија којим би био 
дефинисан овај део базичне технолошке инфраструктуре, као основе 
успостављања функција у новом НИС. На овај начин би се извршила 
функционална трансформација НИС која је један од основних услова за његово 

 
52 Програм за МСП, Берза технологија (неуоспешан подухват), исто тако у то време 
актуелним Нацртом Закона о научноистраживачкој делатности, предвиђено је 
основање Националне агенције за трансфер и дифузију технологија, као и регионалних 
агенција до чије реализације такође није дошло.  
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реструктурирање, или за изградњу квалитативно и квантитативно новог 
иновационог система. 

Технолошка (иновациона) инфраструктура намењена трансферу и 
дифузији знања и технологија, која је неоходна у стварању националног 
иновационог система, а уједно би требало да буде и саставни део укупне јавне 
научно-технолошке инфраструктуре земље састојала би се од следећих тада  
углавном непостојећих елемената: 

1. Мрежа технолошко-пословних информација. 
2. Научно-технолошка инфраструктура 
3. Национална агенција за трансфер и дифузију технологија. 

Регионалне агенције за трансфер и дифузију технологија . 
4. Информациони пунктови. 
5. Информациони центри. 
6. Центри за дифузију и трансфер технологија. 
7. Технолошки инкубациони центри. 
8. Технолошки парк. 
9. Систем привредних комора 

 
Већ поменута истраживања иновационог система тј. ИА предузећа у 

привреди Србије спроведена су у три индустријска сектора, (за периоде 1987.-
91. и 1992.-96.) користећи као методолошку подлогу Осло приручник. Тиме је 
обезбеђена упоредивост истраживања ИА код нас и у ЕУ. Резултати 
истраживања били су значајни за касније анализе националног ИР система, и 
дали су основу за предлог за трансформацију научно-истраживачког система 
Србије и изградње националног иновационог система (НИС) и за предлог закона 
о НИС, оформљена је и, у претходном поглављу описана, Југословенска 
асоцијација за истраживање и развој у привреди – ЈУПРИС . Најзначајније је 
било да су ова истраживања показала пре свега, да су иновције у Србији 
стварност и у то време једини извор потребних унапређења технологија. 

 

3. Иновациона инфраструктура почетком XXI века 
 

Најновија дешавања у процесу организовања, сада већ можемо рећи, 
иновационе инфраструктуре, одвијају се, условно речено на два колосека. С 
једне стране ту су нови покушаји државе, доношењем нових законских аката и 
спровођењем програма преко своје администрације – углавном Министарства 
науке и заштите животне средине. Већ је поменуто да донет нови Закон о 
научноистраживачкој делатности, као и сасвим нов,  Закон о иновационој 
делатности, који нема пандан у ближем и ширем окружењу, што може бити 
хвале вредно, али наравно, има и мана. Овим законом су донекле обезбеђени 
напред помињани нормативни предуслови за развој иновационе инфратруктуре, 
али будући да ниједан закон није савршен, и овим законом је  донекле 
ограничена предузетничка иницијатива и могућност пружања подршке од стране 
државе предузећима која и даље (сетимо се запажања оснивача првог 
иновационог центра у Србији!) као најзначајнију препреку ИА виде недостатак 
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финансијске подршке из јавних фондова (табели III-23 - приказ резултата 
истраживања ИА спроведеног (по методологији ЕУ - Еuropean Иnnovation 
Scoreboard) у предузећима информационо-комуникационог  сектора Србије за 
период 2002-2004. године).  

2005. године је лансиран пројекат «Студија изводљивости за 
оснивање научно-технолошких паркова у Србији». Двадесет факултета и 
института у оквиру овог пројекта радило је, између осталих активности студије 
изводљивости за оснивање неколико технолошких паркова и/или технолошких 
инкубатора у Србији. Осим тога, у циљу промоције иновација и иновационе 
кулутре, у оквиру пројекта се, већ пету годину за редом, спроводи Такмичење за 
најбољу технолошку иновацију, које је у ствари, такмичење за најбољу бизнис 
идеју на нивоу тимова и на нивоу предузећа, са циљем да се подржи опстанак 
новоформираних предузећа заснованих на бизнис плану који подразумева 
пласман нових производа, услуга или процеса. Та подршка која је за сада 
промотивна и и финанасијска, касније би требало да се реализује путем 
технолошких инкубатора и научно-технолошких паркова. И, коначно, пројекат 
треба да омогући окупљање високо-технолошких предузећа (са улагањима у 
истраживање и развој већим од 8%) у кластере, који ће прво организационо, а 
касније и физички, бити смештени у новоосноване научно-технолошке паркове у 
срединама које су у стању да их организују (које су то средине, указаће студије 
изводљивости за сваку од њих).  

Док је овај амбициозни пројекат био у току, почели су да функционишу, 
као неке врсте технололшких паркова, центри у Новом Саду, Краљеву, Нишу, 
међутим, с још увек недовољно јасном организацијом (неприлагођеном правној 
регулативи) и циљевима. Основана је и Стратешка радна група за иновације – 
са циљем доношења Националне стратегије иновација.  

Један од задатака на пројекту је обављан у сарадњи са пројектом 
«Програм подршке развоју предузећа и предузетништва» (који је финансирала 
Европска Унија а управљала Европска агенција за реконструкцију). Обављено је  
истраживање и прикупљање података о иновационом потенцијалу Србије 
коришћењем поменуте методологије ЕУ.  

С друге стране Европска агенција за реконструкцију (ЕАР) и  UNDP 
финансијски и методолошки подржавају организовање још неких облика 
иновационе инфраструктуре, а у најави су неки нови облици иновационе 
инфраструктуре предложени од стране Европске комисије ЕУ. 

Поред поменутног Програма за развој предузећа и предузетништва 
(ЕДЕП) у реализованог у блиској срадњи Министарства за привреду, 
Министарства за науку и заштиту животне средине, Завода за заштиту 
интелектуалне својине, Завода за статистику и других организација обављене су 
или су и следеће активности везане за организовање иновационе 
инфраструктуре:  
• Истраживање организација за подршку иновацијама 
• Истраживање иновативности предузећа 
• Истраживање иновационе политике 
• 9 регионалних фокус група 
• Европски извештај о иновационим индикаторима 
• Извештај о финансирању иновација 
• Извештај о људском капиталу за иновације 
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• Извештај о иновацијам и процесу «хватања корака» 
• Обука за управљање иновцијама за консултанте у Србији. 
• UNDP – Јавно – приватно партнерство за примењена истраживања, развој и 

научно-засноване иновације 
• Формиран је конзорцијум за организовање Мреже евро-иноформационих и 

иновационионих релеј центара у Србији, по већ дужи низ година 
коришћеној методологији ЕУ. 

 Тако се већ формира слика националног иновационог система Србије 
која се у последње време допуњује новим, елементима иновационе 
инфраструктуре. На слици VIII-2, иновациона инфраструктура је приказана у 
средишњем делу, а задебљаним словима на њему су истакнути недостајући 
елементи.  

Држава 
Институције – Скупштина (Одбор за НТ) 

Администрација – Влада – Министарство за науку и ТР–  
Национални савет за НТ развој 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индустрија 

• Предузећа 
различитих 
облика својине 

• Приватна МСП 

• Мултинационал- 
     не компаније 

Завод за интелектуалну својину 
Завод за стандарде 
Завод за статистику 
Завод за мере и драгоцене метале 
Агенција за ИТ и Интернет 
Агенција за МСП 
Агенције за сертификацију 
квалитета 
Агенција за промоцију извоза РС 
Привредне коморе 
Иновациони центри 
Иновациони релеј центар 
Научно технолошки паркови  
Иновациони инкубатори 
Технолошки паркови 
Мрежа иновационих релеј центара 
Агенције за инов. консалтинг 
 

НИ и ИР организације 
Универзитети државни 

Стране агенције за подршку 
технолошког и економског развоја (ЕАР, 
УНДП, УС АИД, ГТЗ, СИДА ....) 

Универзитети приватни 
САНУ (САНУ институти) 
НТ инфраструктура 

Слика VIII-2: Национални иновациони систем Србије 
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4. Закључци 
 

О подршци и унапређењу иновационих активности (условно речено –
иновационој инфраструктури) промишља се, и предузимају се различите 
активности у Србији, већ више од тридесет година.  

Полазећи од, у уводу изнете, дефиниције организације и претходног 
истраживања, долазимо најпре до закључка да су: 

 
1. Актери организовања иновационе инфраструктуре:  

а.Министарства за науку и технолошки развој, 
б.НИ организације и ИРЈ,  
в.привредне коморе и предузећа (спорадично) и 
г. стране агенције за подршку технолошког и економског развоја. 

2. Учесници у организовању иновационе инфраструктуре нису били подједнако 
активни. Највише иницијатива долазило је из истраживачко-развојног 
сектора и министарстава за науку и технологију. Организовање или 
креирање иновационе инфраструктуре се међутим, углавном завршавало са: 
1) политикама, стратегијама, 2) програмима и пројектима у најбољем случају 
– које је углавном финанисарала држава, а у новије време и локална управа 
и ЕУ. 

3. Привредна предузећа, која би трабало да буду главни генератори и носиоци 
иновационих активности – од самог почетка, нису довољно укључена и/или 
имају ограничен утицај на организовање јавне подршке за изградњу и 
коришћење иновационе инфраструктуре. Са њихове тачке гледишта разлози 
су углавном финансијски и институционални; немогућност добијања 
средстава из државних фондова за финансирање ИА, доминација 
позиционираних предузећа, па и сам недостатак инфраструктуре.  

4. Међутим, дубљом анализом проблема долази се до закључка да предузећа, 
поготову МСП, у већини случајева, немају довољно (или нису 
заинтересована борећи се са свакодневним проблемима опстанка) 
информација о могућностима за коришћење постојеће иновационе 
инфраструктуре. Незнање се не односи само на техничку страну 
организације, већ и на недостатак знања о сопственим потенцијалима. Неки 
од делова иновационе инфраструктуре који су у зачетку, нпр. агенције за 
иновациони консалтинг, могли би помоћи у попуњавању ових празнина и 
јачању иновационих капацитета предузећа, њихове способности да 
искористе своје потенцијале, и постану захтевнији и раноправнији учесници у 
организовању саме иновационе инфраструктуре.  

5. Елементи организације који овде нису приказани су такође и токови - новца, 
способности, технологија и интерактивне везе унутар система.   

6. Да би НИС и унутар њега иновациона инфраструктура, функционисали, 
неопходан је системски приступ, успостављање ефикасних механизама за 
координацију и имплементацију иновационе политике на националном и 
локалним нивоима. Неопходна је боља сарадња на плану политика везаних 
за иновације између министарстава и владиних одељења и равномерна 
укљученост свих субјеката којима је подршка стварању иновација један од 
приоритета – држава, привредна предузећа, ИР предузећа, установе 
образовног система. 
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7. Развој методологије, метода и концепта управљања иновацијом на нивоу 
предузећа води све више ка оспособљавању предузећа да користи одређени 
скуп оруђа и вештина прилагодљивих датом стању (предузећа), па овде 
предлаже и широка акција промоције и едукације МСП предузећа о 
неопходности иновирања и могућностима које пружа постојећа и нова 
иновациона инфраструктура. 
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IX  ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 
 

1. Стање фактора утицаја у Србији 
 

 У нашем раду ограничили смо се на истраживање националног и 
секторског иновационог система, тј. фактора који су утицали на њихово 
формирање и развој у Србији. Као инструменте истраживања смо користили 
доступну литературу, архивску грађу, статистичке податке и анкетна 
истраживања. На овај начин анализа је била усмерана на факторе који су:  

1. историјски утицали на формирање система са економског и социјалног 
аспекта,  

2. обликовали тренутно стање система, са посебним нагласком на научно-
истраживачки систем,  

3. факторе утицаја НИС у земљама окружења и  
4. у средишту анализе иновационе активности предузећа као генератора 

иновација. 
Нашим истраживањем потврдили смо следеће хипотезе:  
1. Национални иновациони систем је обликован спољним и унутрашњим 

факторима: прошлим и тренутним друштвеним, културним, и актуелним 
економским окружењем. 

2. Национални иновациони систем настаје у интеракцији технологије, 
културе, економских и политичких фактора и институција. 
• Анализом прошлих и тренутних интеракција могу се предвидети путеви 

развоја националног иновационог система, применом постојећих 
методологија (нпр. националног технолошког форсјата, праћењем 
националног иновационог капацитета); 

• Да би постојећа теоријска оруђа могла да се употребе у ту сврху, неопходно 
је систематско праћење и прикупљање података о индикаторима 
технолошког развоја и иновационих активности на нивоу предузећа и 
на нивоу државе. 

• У условима недовољно развијеног утицаја тржишних механимазама и 
неповољним макроекономском условима - неопходно је 
институционалним мерама подстицати развој иновационих система. 

3. Бројни фактори из различитих сфера узроковали су формирање 
Националног иновационог система Србије.  Један од циљева нашег 
истраживања је био да пре свега  

• идентификујемо, а затим  
• опишемо те факторе.  

Наш налаз је да су фактори који утичу на обликовање националног 
иновационог система у сферама друштвеног, економско и технолошког развоја 
које, све заједно утичу на квалитет живота као основни подстицај сваког 
развоја.  

У овим сферама издвojили смо следеће факторе: 
• Национални културни контекст,  
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• Национална унутрашња и спољна политика,  
• Макроекономска политика,  
• Демографске тенденције,  
• Образовни систем,  
• Научноистраживачки систем,  
• Иновациони капацитети предузећа,  
• Иновациона култура предузећа. 

Сви ови елементи су лоцирани у већ, историјски формираном 
окружењу обликованом национланим системом вредности. Ово окружење се 
јако разликује у различитим земљама па је узимање овог фактора у разматрање 
веома тешко.  

Неке од поменутих фактора (Национална унутрашња и спољна политика, 
Демографске тенденције, Образовни систем) нисмо експлицитно анализирарали 
будући да су ван контекста наших предзнања. 

У наставку је дата могућа матрица деловања и интеракција 
истраживаних фактора утицаја на тренутно стање и развој Националног 
иновационог систeма Србије. У основи интерактивног троугла - квалитета 
живота, економског и технолошког развоја, према нашем налазу је, Национални 
иновациони систем. Он је овде представљен као на слици ВIII-2, (у тренутном 
стању трансформације) а чине га институције и организација  са одређеним 
функцијама и у одређеним везама.  

Међутим, као што је приказано на слици IX-1, на НИС делују  како његови 
унутрашњи фактори (образовни систем, научноистраживачки систем, 
иновациони капацитети предузећа, иновациона култура предузећа), тако и 
спољашњи фактори (национални културни контекст, национална унутрашња и 
спољна политика, макроекономска политика, демографске тенденције), и чине га 
живим организмом подложним циљаним, али и нежељеним променама, које 
непрестано утичу на његово стање.  

У циљу превазилажења проблема у функционисању НИС у Србији, 
смањењу спонтаних, непланираних дешавања, па тиме његове 
квалитетније организованости, одређене мере, и/или политике треба да 
предузима не само држава, већ  паралелно и предузећа и појединици. Када 
је реч о држави, развој иновационих активности потпомогнут одговарајућом 
иновационом политиком је предуслов за убрзање технолошког напретка, развој 
конкурентних производа и процеса и са њима повезане конкурентности 
појединих сектора. Иновациона политика на нивоу државе би требало на 
целовит и конзистентан начин да одговори на потребе развоја технолошких 
способности пропулзивних малих и средњих предузећа, с нагласком на секторе 
вишег средњег и високог технолошког нивоа производње и услуга.  
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              КВАЛИТЕТ 

                                                                ЖИВОТА 
 
 

 
      ЕКОНОМСКИ                                                                     ТЕХНОЛОШКИ 

РАЗВОЈ                                                                                     РАЗВОЈ 
 

 
 
 

 

Нацио-
нални 

културни 
контекст 

 
Макро-

економска 
политика 

 
Образовни 
систем 

 

Иноваци-
она 

култура 
предузећа.

Научно-
истражи-
вачки 
систем 

Инов. 
капаци-
тети 

предузећа

 
Демо- 
графске 

тенденције 

Национ. 
унутр. 

и спољна 
политика

НАЦИОНАЛНИ 

ИНОВАЦИОНИ 

СИСТЕМ 

Слика IX-1: Матрица деловања и интеракција фактора утицаја на стање и 
развој Националног иновационог систeма Србије 
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Иновациона политика треба при том да делује у складу са образовном и 
научно-технолошком политиком, политиком развоја предузетништва и 
индустријском политиком у целини. Али, с обзиром на релативно високу 
ризичност и сложеност пословних стратегија заснованих на иновацијама, 
њихово ефикасно спровођење може да се догоди само у релативно 
предвидивом макроекономском окружењу са високим степеном правне 
сигурности и делотворним радом институција.  Потребно је интензивније 
коришћење постојећих ресурса (факултети, НИО, технолошка инфраструктура) 
у сврху подстицања технолошки оријентисаног предузетништва, укључујући и 
академско предузетништво. Будући да су економско-финансијски чиниоци 
укључујући и недостатак државне подршке, идентификовани као основне 
препреке иновацијама, треба деловати на ублажавању њиховог утицаја, али на 
трошковно ефикасан начин. Уз подстицање улагања у образовање и активности 
истраживања и развоја, потребне су и квалитетније везе изеђу истраживачких 
институција и пословног сектора, као и интеграција иновативних предузећа у 
шире индустријске мреже и/или кластере. 

 
2.  Унапређење иновационих капцитета и иновационе 

културе предузећа -  Препоруке за предузетнике и 
менаџере 
 

Циљ иновационог процеса, у којем се постојеће или ново знање ставља 
у економску употребу, је стицање конкурентске предности и повећање профита. 
Одрживост конкурентске предности остварене иновацијама зависи од степена 
иновативности у односу на конкурентске производе или процесе, брзину 
ширења иновација на тржишту (укључујући и развој дистрибуционе мреже која 
подржава ширење иновација, развој нузпроизвода или услуга и евентуално 
постављање технолошких стандарда) и заштити иновација од имитација. Али 
иновациони процес садржи и значајне ризике и трошкове, који могу да спрече 
или успоре његово одвијање, односно могу да проузрокују маргинализацију 
иновационих активности у пословним стратегијама предузећа, као што је често 
случај у Србији. Постизање економских ефеката од иновације захтева њихову 
системску примену, односно коришћење техника иновационог менаџмента. 
Систематским прикупљањем информација из околине, развојем иновација и 
њиховим пласирањем на тржиште, предузећа могу да постигну и одрже 
предност у односу на конкуренцију. Уколико то није случај, конкурентске 
предности стечене иновацијама производа су краткотрајне, јер конкуренти који 
систематски прате тржишна кретања могу релативно брзо да имитирају 
иновацију и тако угрозе тржишну позицију и остварени профит предузећа. 
Процесне иновације могу бити лакше одрживе, али њихова примена захтева и 
већа иницијална улагања.  
 Када је реч о практичној примени нашег истраживања, за подршку 
пословном сектору у развоју иновационих активности, резултати могу бити 
корисни за увид у иновационе активности уопште и специфично за сектор ИКТ, 
ради лакшег поређења стања у појединим предузећима са ситуацијом у 
окружењу. На нивоу општег може се издвојити неколико препорука за повећање 
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конкурентности предузећа кроз системски развој иновационих активности, које 
су овде подељене на области стратегије и маркетинга, организације и 
финансирања активности везаних за иновације. 
 

Стратегија и маркетинг 
 

• Развити стратегију предузећа чији ће саставни део бити иновационе 
активности. Иако се ефекти иновационих процеса не могу у потпуности 
предвидети, стратешке одлуке треба да укључују иновациони аспект, треба 
да се успоставе системи за подстицање иновација (укључујући прикупљање 
информација, образовање и прибављање потребних технологија, као и 
сарадњу са стратешким партнерима), треба поставити рокове и циљеве и 
алоцирати ресурсе за иновационе активности. Будући да стратегија 
заснована на иновативности може бити захтевна и скупа за спровођење, 
мора бити заснована на дугорочном приступу, који обично има за циљ 
постизање дугорочније конкурентности на међународном тржишту. 

• Треба идентификовати кључне изворе информација за иновације и 
систематично их пратити. Организовано прикупљање идеја за нове 
производе може укључити запослене, добављаче, поторшаче, конкуренцију, 
универзитет, као и изворе података као што су стручна литература, 
Интернет, конфернеције, сајмови и изложбе. Прикупање информација за 
иновације треба да буде укључено у активности истраживања тржишта и 
маркетиншки информациони систем. Истраживањем тржишта могуће је 
лакше идентификовати тржишне сегменте у којима је могуће  остварити 
знатније профите, пласманом нових производа и/или које је могуће заштити 
од конкуренције. 

• Периодично анлизирати своју технологију и вршити поређење са 
конкуранцијом и што брже се прилагођавати технолошким променама – 
куповином и надоградњом туђе технологије, и/или развојем својих решења. 

• Направити маркетиншки план и осигурати маркетиншку подршку пласмана 
нових производа. 53 

• Иновације треба заштити од нежељеног имитирања, што предузећу 
омогућава да дуже користи предности ранијег уласка на тржиште и да 
оствари већи профит. Заштита треба да укључи патенте, заштитни знак и 
заштиту марке као и остале облике интелектуалне својине везане за 
конкретну иновацију. 

 
 
 
 

                                                
53 Изгледи за успех новог производа на тржишту повећавају се уколико постоји 
маркетиншка подршка коју треба разрадити у оквиру маркетинг плана. Интензивне 
продајне активности, квалитетна пост-продајна подршка, као и брзо укључивање 
повратних информација од купаца у прилагођавање производа њиховим потребама могу 
да заштите ителектуалну својину. 
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Организација 
 

• Треба развити организациону структуру и процесе који подржавају 
иновационе активности. У ту сврху могуће је примењивати ИСО стандарде, 
систем тоталног квалитета (ТQМ) или друге методе. При развоју 
организационих решења треба ускладити релативну аутономност појединих 
јединица и потребу за сарадњом и кооридинацијом активности и тако 
створити темељ за прилагодљиву, пројектно и иновационо оријентисану 
организацију. Усмереност ка иновацијама треба да се рефлектује у систему 
селекције, вредновања рада, развоја и промоције запослених. 

• Укључити се у домаће и међународне мреже које подстичу иновативност и 
трансфер знања. Умрежавањем са предузећима, удружењима предузећа, 
научноистраживачким институцијама постиже се боља конкурентнтска 
позиција на тржишту односно ресурси се рационалније користе, а добија се и 
приступ информацијама о кретањима на раличитим тржиштима које могу бити 
значајне за иновационе активности предузећа. Када је реч о захтевнијим и 
ризичнијим иновационим пројектима, препоручује се формирање стратешких 
савеза. 

• Специјализовати се у активностима у којима је предузеће најконкурентније. 
Снажна домаћа и инострана конкуренција намећу потребу за 
идентификовање подручја у којем предузеће има предност и специјализације 
у тим активностима. Идентификовати и развијати специфично знање у 
подручју у којем предузеће послује, што треба да буде подржано 
континуираним образовањем запослених. По потреби, могу се кориситит 
услуге консултана за усвајање нових метода решавања проблема, одучивања 
и др.  

 
Финансирање 

 
• За започињање посла у Србији се углавном користе сопствена, породична 

или средстава позајмљена од пријатеља, будући да нема „Пословних 
анђела“, нити приступачних стартап фондова, и фондова почетеног 
капитала. Сарадња на финансирању иновационих активности са стратешким 
партнерима може да смањи трошкове и ризике – нпр. кроз коришћење 
комплементарних ресурса са другим предузећем, заједнички тржишни 
наступ, међусобно финансирање, итд. 

• Искористити подстицајна средства из локалних, државних или европских 
фондова. Прикупљањем информација и приступом подстицајним 
средствима (у облику субвенција, гаранција) предузеће може да смањи 
трошкове иновационих активности. Најзад, сарадња са научно-
истраживачким институцијама на конкретним случајевима може се 
делимично финансирати из државних извора. Такође, српска предузећа ће у 
процесу приступања Европској унији добити квалитетнији приступ европским 
фондовима за подршку истраживањима и иновацијама. 

• Утицати на државу да омогући стварање фондова venture капатила. Мала и 
средња иновативна предузећа на тај начин би  могла да задовоље своје 
потребе за квалитеним дугорочним изворима средстава. Venture капитал 
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предузећа би активно помагала предузећима у кључним аспектима 
пословања (као што су развој стратегије, прибављање додатних извора 
финансирања) и укључивању у међународне мреже и сл. На тај начи би се 
повећала вероватност успеха на тржишту. 

 
3.  Реорганизација научно-истраживачког система и 

развој иновационе инфраструктуре - Препоруке за 
носиоце иновационе политике 
 

 Реорганизацију НИС Србије пратимо последњих петнаестак година. 
Реорганизација се до сада одвијала углавном спонтано. Када је реч о људским 
ресурсима приметна је негативна тенденција, тј. увећање сектора 
високошколског образовања, на рачун одласка стручњака из ИР организација и 
ИРЈ предузећа, а у области финансирања НИРО су се све више ослањале на 
додатне послове који нису везани за истраживња и развоја. У области развоја 
иновационе инфраструктуре било је позитивних помака.  

Мада носиоци јавних политика не могу директно да утичу на ниво 
иновација у држави, они могу и морају подситцајно да делују преко 
успостављања потенцијалних услова, односно путем смањења ризика и/или 
трошкова повезаних с иновационим активностима и њиховом економском 
ефикасношћу. 
 На основу резултата наших истраживања, уз уважавање других 
релевантних истраживања може се обликовати систем препорука за носиоце 
иновационе политике којим би се могле подстаћи иновације у пословном 
сектору у Србији. Ефикасна иновациона политика захтева усклађено деловање 
широког круга институција, комуникацију с пословном и стручном јавношћу, 
максимално поједностављње коришћења инструмената иновационе политке за 
предузетнике (нпр. «one stop shop» концепт), као и периодичну евалуацију 
резултата и прилагођавање мера иновационе политике. Препоруке су 
подељене на: 

• подручје образовања и људских потенцијла,  
• истраживање и развој,  
• финансирање иновација,  
• сарадња на иновацијама,  
• информисање и јавни дијалог и  
• регионални развој. 

 
Образовање и људски потенцијали 
 

• Економски факултети, факултети за менаџмент, пословне школе и други 
испоручиоци услуга образовања за потенцијалне или садашње предузетнике, 
треба активније да се ангажују у документовању позитивних искустава и 
развоја образовних програма који подржавају иновационе активности и 
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пропагирају иновациону културу. У складу са страним искуствима, универзитети 
би могли да развију програме подршке студентском и академском 
предузетништву – првенствено кроз понуду предузетничке едукације и 
основања предузетничких инкубатора и научно-технолошких паркова при 
универзитетима и већим самосталним институтима. Такмичења студената у 
изради пословних планова могу да се организују у сарадњи универзитета и 
установа које чине предузетничко-технолошку инфраструктуру, уз евенталну 
подршку већих предузећа. 
• Треба омогућити сарадњу и суфинасирање образовних програма и 
усавршавања између јавног и приватног сектора. Будући да тржиште не може 
да осигура задовољење свих потреба за образовањем и усавршавањем, а јавни 
сектор не може у потпуности да предвиди и задовољи потребе приватног 
сектора, сарадња се намеће као најбоље решење. У том смислу корисни су 
предлози за оснивање «фонда за развој вештина» и развијање система 
професионалних квалификација. 
• Треба наглашавати и подстицати образовање у техничким и 
биотехничким областима, које су основа технолошких иновација и развоја 
производње и услуга засновнаих на њима, као и у подручјима професионалних 
услуга (финансије, право, менаџмент, маркетинг, дизајн, рачуноводство и сл.), 
које пружају инфраструктурну помоћ за развој производних и услужних 
делатности са високом додатном вредношћу. Ове области дају подлогу за 
развој домаћих иновативних предузећа, али и за привлачење одговарајућих 
директних страних улагања с потенцијалним позитивним ефектима на ниво 
иновација. 
• Посебно је битна улога интердисциплинарног образовања и усавршавања. 
Управљање иновационим процесима захтева интердисциплинарна знања – нпр. 
интеграцију технолошких, маркетиншких и финансијских знања. Мада се део 
проблема, поготову у случају већих предузећа, може решити интер-
дисциплинарним тимовима или ангажовањем консултатна, постоји и потреба за 
развојем и спровођењем интердисциплинарних образовних програма 
развијених у сарадњи с иновативним предузећима. 

 
Истраживање и развој 
 
Низак ниво улагања у истраживање и развој у пословном сектору је један 

од кључних чинилаца који ограничава иновативност у српској привреди. Иако 
ниво тих улагања расте, тај раст треба знатно убрзати, што ће се позитивно 
одразити на ниво иновативности, али и на учесталост и квалитет сарадње на 
иновацијама, која је предуслов умрежавања иновативних предузећа и 
ефикаснијег коришћења инфраструктуре. 
• Потребно је унапредити систем подстицања истраживња и развоја у 

пословном сектору. У том смислу корисно би било уградити систем пореских 
подстицаја, као што су умањење основице на порез на добит за трошкове 
истраживања и развоја, као и за трошкове амортизације патената и лиценци 
стечених за потребе истраживања и развоја. На тај начин би се могло 
одговорити ина потребе мањих и средњих иновативних предузећа. 
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• Стручњацима на дипломским и докторским студијама који показују интерес 
треба омогућити ангажман на пројектима истраживања и развоја (или 
технолошког развоја уопште) у привреди, како би им се омогућило стицања 
техничких и пословних знања. Овакав ангажман би предеузећима омогућио 
нижу цену ширења истраживачко-развојних активности, а учесницима би био 
добра припрема за будућу сарадњу с привредом (која би тако на индиректан 
начин повећала своје истраживачке способности) или за запослење у 
пословном сектору. Многе земље подстичу запошљавање докотра наука у 
привреди. Недостатак таквих стручњака утиче на смањење истраживачког 
потенцијала у фирмама, а ограничава и њихову способност апсорпције 
технологије и знања. Овај пределог може да се спроведе дофинансирањем 
нових доктора наука који се први пут запошљвају у индустрији у ограниченом 
времнском периоду. 

 
Финансирање иновација 
 
Недостатак одговарајућих извора финансирања показао се као највећа 

препрека у иновационим активностима предузећа. Даље наводимо мере које би 
могле значајно да унапреде финансирање иновација. 

 
• Систем државне подршке иновацијама не сме да буде ограничен на 

претходно предложене субвенције (које треба првенствено да се користе у 
предкомерцијалним фазама развоја пројекта), већ треба да укључују и 
обичне или субординарне кредите и гаранције, као и подстицаје за улагања у 
власничку главницу. Финансијска подршка треба да буде повезана и са 
осигурањем потребних знања за имплемантацију пројекта. 

• Уз подршку пројектима на вишим технолошким нивоима, мере и инструменти 
иновационе политике требало би да задовоље потребе ширег круга 
предузећа (укључујући и оне на нижим технолошким нивоима), како би 
повећала продуктивност, квалитет и додатну вредност својих производа, 
нпр. путем суфинансирања модификације производа, увођења система 
управљања квалитетом и трансфера технологије. 

• При подржавању иновационих пројекта делимичним субвенцијама, 
кредитима или гаранцијама предност треба давати пројектима који нуде 
радикалније иновације и извозну оријентацију, при чему им поред 
финансијске помоћи треба нудити и додатна знања и вештине. У 
случајевима изразито иновативних предузећа, која имају значајан интензитет 
иновацијских издатака, може се одобрити и помоћ у маркетингу, заштити 
интелектуалне својине и умрежавању са другим предузећима. 

• Омогућити оснивање venture капитал фондова (предложено у Закону о 
конкурентности и иновативности малих и средњих предузећа). Тренутно 
важећи закон о инвестиционим фондовима би требало да се измени на 
начин да специфицира овакве фондове, односно осигурава им повлашћен 
порезни третман. Осигурати средства за програм улагања у основни капитал 
предузећа. Иновтивна предузећа имају посебне потребе за квалитетним 
дугоричним финансијским средствима, а често, због структуре имовине и 
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токова новца, банкарски кредити не одговарају њиховим потребама или 
могућностима. Улагањем у основни капитал путем државног venture капитал 
фонда могла би се подржати предузећа у свим стадијумима иновационих 
активности (почетни и каптитал за ширење), као и стимулисати и приватна 
venture капитал предузећа за заједничке инвестиције нпр. путем делимичног 
осигуравања таквих улагања.  

• Организовати мрежу «пословних анђела». Такве мреже имају за циљ 
мобилизацију капитала путем подизања нивоа свести о важности улагања у 
основни капитал, сапјање предузетика и пословних анђела, удруживање 
средстава за финансирање великих пројеката и сл. 

• Подстицати потражњу за технологијом путем јавних набавки. Ова опција 
првенствено је отворена у подручју информационо комуникационих 
технологија и услуга, али може да се користи и другим делатностима. 

 
Сарадња на иновацијама 
 

• Сарадња на иновацијама би требало да превазиђе усмереност на 
добављаче и клијенте и купце и укључи снажније коришћење иновационе 
инфраструктуре и ададемских институција. Иако су и сада факултети на 
другом месту по учесталости сарадње плиткост тих односа спречава веће 
економске учинке такве сарадње. Сарадња државе и науке подстиче једино 
директним (су)финансирањем заједничких пројеката. Потребна је већа 
учесталост заједничких пројеката с државом, мобилност научника између 
научног и пословног сектора, као и академско предузетништво. То би 
помогло расту технолошке способности предузећа, и додатне вредности 
њихових производа, а с друге стране, допринело би прилагођавању 
академског сектора новим тржишним условима и квалитетној едукацији и 
истраживањима. За ефикасно коришћење инфраструктуре важно је 
успостављање јединственог система за подршку предузетништву, 
укључујући и предузетништво засновано на иновацијама. 

• Потребни су и програми који подстичу мобилност научника и других 
стручњака између академског и пословног сектора. Ниво поверења и 
сарадње између предузећа и академских установа може да се повећа 
програмима који подстичу упоредни ангажман у оба сектора (кроз 
колаборативне пројекте или упоредни ангажман у оба сектора – путем 
запослења или академског предузетништва), али и прелазом из једног 
сектора у други. Не смеју да постоје административне препреке научницима 
за стицање искуства у пословном сектору, као ни за њихов повратак у научне 
установе. Такође, треба подстицати ангажман стручњака који могу да 
унапреде менаџмент научних установа, укључујући и сарадњу са државом. 

• Потребно је да се створе подстицаји за сарадњу великих и/или високо 
иновативних предузећа с једне и универзитета и истраживачких института с 
друге стране. Најкомпетентније домаће фирме које имају организационе и 
финансијске ресурсе за интензивну сарадњу са академским сектором, су 
често незадовољне сарадњом са научним институцијама, и обично развијају 
своје производе независно од те сарадње. Мада сарадња првенствено треба 
да се заснива на заједничким пројектима којима се може одобрити 
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суфинансирање, корисно је омогућити и коришћење одређене физичке 
инфраструкутре и техничке помоћи заједничким активностима истраживања 
и развоја, поготово када се ради о малим или средњим предузећима која 
сама такве ресурсе немају. 

 
• Корисно би било подстаћи транснационалне корпорације у секторима више 

технологије, које послују у Србији, на интензивнију сарадњу са домаћим 
технолошко компетентним добављачима из секотра малих и средњих 
предузећа. Пожељно би било и њихово укључивање у делатности 
униварзитета и предузетничко иновационе инфраструктуре уопште. 
Привлачење будућих директних страних улагања треба сагледавати у 
контексту њиховог доприноса развоју домаћих добављача.  

• Треба подстицати и развој кластера иновативних предузећа, који би 
омогућили партнерства у набавци ресурса, истраживању и развоју нових 
производа и наступу на међународним тржиштима. 

• Комуникација и сарадња између академског сектора и малих и средњих 
предузећа могла би да се поспеши изградњом базе податка са 
информацијама о потребама фирми и компетенцијама научника 
заинтересованих за сарадњу. Корак у том правцу би био учињен и ако би се 
успоставио иновациони релеј центар и Еуроинофо центар. 

 
Информисање и јавни дијалог 

 
• Потребна је већа доступност информација и анализа о садашњим и 

очекиваним кретањима у економском окружењу, као и о факторима који 
утичу на конкурентност појединих сектора. Уз помоћ државних тела, 
независних истраживачких установа и пословних удружења, предузетници и 
менаџери би трабало да буду информисани о потреби улагања у иновационе 
активности као предуслову пословног успеха на садашњим и будућим 
тржиштима. 

• При дефинисању и спровођењу иновационе политике,  државна тела треба 
да користе и уважавају допринос широког круга актера – успешних 
иновативних предузећа, пословних удружења, консулатаната, инвести-
ционих фонодва, академских институција итд. 

 
Регионални развој 

 
• Спровођење иновационе политике треба да буде усклађено са циљевима 

регионалног развоја. Будући да се приступ информацијама и механизмима 
подршке иновацијама битно разликује, треба учинити кораке да се те 
разлике смање, користећи примере ефикасног деловања нпр. агенције за 
развој МСП и друге инфраструктуре, омогућавања доступности информација 
и обављања послова са државом (укључујући и конкурисање за добављачке 
послове   за  јавни сектор) путем  интернета,  привлачење директних страних  
инвестиција у складу с циљевима регионалног развоја.
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FАCTORS SHАPING А NАTIONАL INNOVАTION SYSTЕM 
 
 

SUMMАRY 
 
 
The author starts from a general research hypothesis: a national innovation 

system is a dynamic, evolutionary form that appears and develops in interactions of 
various internal and external factors, whose knowledge and monitoring is a 
prerequisite of shaping them in a desried direction.  

 
From this general hypothesis, the following auxiliary ones have been derived: 
1) А national innovation system is shaped by external and internal factors – 

the past and present social, cultural, and the current economic environment; 
2) А national innovation system appears in the interaction of technology, 

culture, economic and political factors and institutions; 
3) It is possible to predict a national innovation system development paths by 

analyzing the past and present interactions; 
4) Under the conditions of an insufficiently developed impact of market 

mechanisms and unfavourable macroeconomic conditions, it is necssary to stimulate 
innovation system development by institutional measures; 

 
Work reported in this thesis has been aimed at studying the majority of the 

factors specified in hypotheses which have been assumed to impact the shaping of a 
national innovation system. The following studeis factors are presented in the thesis: 

• А cultural context as a factor of the development of a national innovation 
system. А national innovation culture is analyzed and a historical review of the 
formation of a national cultural context is given 

• The impact of macroeconomic policy factors, and particularly of supranational 
macroeconomic policies (in view of the accession to the ЕU), on technology 
development. When studying this factor we have also addressed the 
relationship between macroeconomic regimes and industrial structural 
change. The central part of this thesis presents the reults obtained by the 
empirical research of the innovation activities of enterprises in Serbian ICT 
sector. This is preceded by giving the findings, as a starting basis and for 
comparison purposes. Concluding remarks present a view of a possible 
impact on the development of a national innovation system. А complete 
analysis of innovation activities in one economic sector in Serbia has thus 
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been performed for the frist time, which allows comparisons with research 
results obtained in ЕU and nearby countries.     

• The R&D system as a factor influencing the shaping of a NIS has been 
studied through a brief genesis of Serbia's R&D system and a presentation of 
its present statusSerbia’s innovation infrastructure is the following analyzed 
factor. This analysis is preceded by a historical background of the concept of 
innovation infrastructure. 

 

In the concluding remarks, by analyzing the interactions among the presented 
factors, the strength of their impact on the present status of the parts of national 
innovation system, the author gives a synthesis of the possible directions of national 
innovation system development. This is how we have developed theoretically the 
model of action and interactions of the studied factors of impact on the status and 
development of National innovation system.  
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	Јавност није била наклоњена развоју технике и предузетништва. Стога и однос према инжењерима и техничком особљу није био искрено благонаклон. Овакав став јавности формиран је вероватно због (у претходним периодима изграђене) склоности ка егалитаризму проистеклом из колективизма, што ћемо касније образложити. У таквој социјалној структури се свако ко је различит поготову у позитивном смислу, а у овом случају то су појединци који искачу из масе необразовних сународника, не прима благонаклоно него се чак види као “рђав човек”. (26( 
	С друге стране заштита патената није била примарна делатност у заштити индустријске својине. Након приступања Париској конвенцији донета су два закона 1884. године -  Закон о заштити мустара и модела и Закон о заштити фабричких и трговачких жигова. Изостављано је доношење закона о патентима. Малобројни домаћи иноватори, нису били довољно конкурентни ни подржани на домаћем тржишту, а у односу према страној конкуренцији били су инфериорни. Једна од првих документованих иновација везана је за војну индустрију, а то је пушка “Маузер Кока” коју је конструисао генерал и инжењер Коста Кока Миловановић 1880. Занимљиво је да је и прво спомњиње српске инвентивности везано за војну индустрију за израду топова у Београдском арсеналу 1807.-1808. године .(27( 
	 Стање друштва у одређеном тренутку и историјском контексу кад почиње процес хватања корака са развијеним друштвима утиче на правац развој поред свих ендогених и егзогених елемената. (21( 
	Пољопривреда је била примарни сектор укупне привреде за дуги низ година и потенцијални извор радне снаге која би била носилац индустријализације, али радна снага је још дуго остала везана за пољоприведу. У пољопривреди  је започета, а затим пропуштена аграрна револуција.  
	Становништво се прогресивно увећавало, најпре насељавањем из Аустроугарске и Турске, а затим и надпросечном стопом наталитета. За такав раст становништва је карактеристичан: 
	Законодавство је утицало на трајно очување сеоске породичне привреде што је условило: 
	 Мањак капитала, земљишта и алатки утицао је негативно и на  могућности искоришћења расположиве радне снаге. 
	Извоз-увоз. Током целог периода сировне су биле основни извозни артикал. Евидентан је недостатак структурних претпоставки за ланчане ефекте извоза сировина. 
	Технички напредак Индустрија је много више произашла из занатства него из протоиндустрије. 


	Технички напредек је био условљен структурним проблемима развоја индустрије – а то је пре свега била скупа и лоша производња, која је била неконкурентна по ценама и квалитету на страном тржишту. 
	 У целом периду је присутан недостатак капитала и зависност од страних кредита. 
	Значај протоиндустријских занатских крајева (као што су источна Србија – (Пирот) - ткање тепиха и платна, грнчарство обрада дрвета, јужна Србија (Лесковац и Врање) - ужарство, ткање, обрада камена и дрвета, централна Србија - ткање тепиха, обрада камена и дрвета, западна Србија (Ужице) - грнчарство ткање платна, обрада наимирница и дрвета) за индустријализацију је био мали из следећих разлога: 

	1.1 Развој политике ЕУ 
	1.1.1 Економска интеграција и проширење 
	1.1.2  Стабилизација девизних курсева и монетарна интеграција 
	1.1.3 Хармонизација пореза 
	1.2 Регионалне политике 
	2.1.1 Ефекти економске интеграције и проширења 
	 
	Економска интеграција и проширење имају далекосежне ефекте који су добро документовани у литератури, а могу се сажети у следећем: 

	Макроекономски ефекти 
	 Преусмеравање инвестиција и стварање интерне трговине. Домаће фирме реалоцирају своје ресурсе између региона на принципу компаративних предности (интра-зонска рационализација производње), то  води ка повећању ДСИ и трговнских токова унутар интерног тржишта. [35]   
	 Креирање инвестиција и преусмеравање трговине. Стране фирме реалоцирају своје производне ресурсе из спољашњег окружења у  унутрашњост интерног тржишта, то води ка смањењу екстразонске трговине уз повећање интразонске трговине унутар интерног тржишта (крерање инвестиција и преусмеравање трговине). 
	 Повећање инвестиција и прихода. Као резултат реалокације производних ресурса, фирме унутар зоне инвестирају јер је производња реорганизована и њихов обим се увећава (ефекат убрзања). Повећање инвестиција и производње подиже приходе, који за узврат повећавају потрошњу (мултиплајер ефекат), производњу и следствено томе инвестиције (ефекат убрзања), и тако даље. 
	 
	Секторски ефекти 

	 Просторна организација производње. Компаративна предност региона је што су слободни да играју значајнију улогу у лоцирању одлука фирми. То води ка некој врсти договора између сектора будући да се фирме у једној земљи формирају и распростиру у зависности од одређених регионалних предности. Када су ове предности технолошке природе, фирме са одређеним технолошким потребама могу да се групишу у регионалне кластере што им даје предност на пољу технологије. 
	 Индустрије у оквиру економије обима. Реорганизација производње и повећани приступ тржишту могу довести до концентрације и повећања величине предузећа у индустријама у којима већ постоји могућност развоја економије обима. Примери ових индустрија су транспортна средства, хемикалије, производња машина и инструментата (канцеларијске машине, пољопривредне и индустријске машине, електрични и електронски уређаји), индустрија папира и штампе. 
	 Надолазеће индустрије. Приступ ширем географском подручју може омогућити надолазећим индустријама, где тржиште деле велике и мале фирме и постоји неколико коегзистирјућих технологија  и нема доминантног стандарда (нпр. микро компјутери, ласер, медицинска опрема ...), да се развију производне и тржишне нише. Успостављање заједничког тржишта изгледа да је имало значајни ефекат на ове индустрије. Производне/тржишне нише знатно расту са географским подручјем које опслужују, док нетарифне баријере нису успориле трговину унутар Заједнице у прошлости. 
	 Индустрије масовне производње. У индустријама које карактерише масовна производња, мала диференцијација производа, где је удео на тржишту значајан за профитабилност фирме, и минимални ниво улагања у ИР је значајан. Реорганизација производње, концентрација следеће индустрије и повећана кооперација између предузећа, јављају се у виду напора да се повећа конкурентност предузећа на глобалном тржишту. 
	 
	Микроекономски импакти 

	 Реорганизација производње. Када дође до реорганизације производње, она води ка повећању фирми са повећаним капацитетима за преузимање већих и ризичнијих ИР пројеката. То такође води ка више европских ИР заједничких улагања и амбициознијих ИР пројеката. У оба случаја трошкови технологије распоређени су на већу количину резултата. 
	 Доступност ресурса. Потреба да се производи прилагоде националним стандардима је нестала, ослобађајући ресурсе  који  се могу користити за финансирање ИР везаног за нове производе и процесе. 
	 Величина тржишта. Повећано тржиште пружа могућности за економију обима и мање производне трошкове, и знатно смањује трошкове ИР активности по јединици излаза. 
	 Конкурентност. Појачана конкуренција широм Заједнице води ка елиминацији монополног профита претходних националних фирми. Као последица овога смањени су интерни ресурси спосoбни да финанисрају ИР активности као и капацитет ових предузећа да се носе са ризичним ИР. Као последица могуће је да ће се и ИР активности на сличан начин смањити. Појачана конкурентност води ка потреби за развојем нових производа и услуга, што ће резултирати повећаном потребом за иновацијом производа. То такође води ка повећаној производној ефикасности, што може довести до повећане потребе за иновациојом процеса. [36]    
	2.1.2 Ефекти фискалне хармонизације у будућности 
	 Опорезивање и  трошкови владе. Фискална хармонизација смањује пореску конкурентност између држава и могућност предузећа да користи разлике националних пореских политика за смањење својих пореских плаћања. Изгледа да ће имати позитивне ефекте на способности земаља чланица да финансирају јавну потрошњу. С друге стране, смањена пореска конкуренција међу њима може резултирати повећаним јавним расходима због повећаних могућности земаља чланица да смање избегавање плаћања пореза. 
	 Запосленост. Фискална хармонизација смањује потребу наметања високих каматних стопа на међународне мобилне производне фактора (капитал, високостручна радна снага), а истовремено ће наметати више каматне стопе на непоктретне производне факторе, нарочито неквалификовану радну снагу. Такође ће можда, омогућити земљама чланицама да смање порез на плаћену запосленост уопште и скрену ситуацију ка ''лошим предузећима'' као што су она који емитују угљен диоксид, уз повећање опорезивања таквих предузећа  смањио би се и ризик загађења животне околине унутар Заједнице. 
	 Преусмеравање инвестиција. Конвергенција опорезивања предузећа ћа модификовати ДСИ и трговинске токове ако предузећа буду алоцирала своје производне ресурсе између земаља на основу компаративних предности. 
	Секторски ефекти фискалне хармонизације 

	Микроекономски импакти фискалне хармонизације 
	2.2 Даља истраживања – отворена питања 
	 
	V  Фактор III: ИНОВАЦИОНИ КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА  (И СПОСОБНОСТ ЊИХОВОГ ИСКОРИШЋЕЊА) 
	 
	1.  Истраживање иновационих активности у Европској унији 



	 
	 
	1.5.1. Други облици стратешких или организационих промена 
	1.5.2. Јавна подршка иновацијама 
	1.5.3. Иновациона кооперација 
	1.5.4. Препреке за иновације 
	 Проблеми са којима се суочавају предузећа. Број предузећа која су пријавила да су се суочавала са проблемима у иновационим активностима генерално је растао са величином предузећа. То значи да су велика предузећа имала више искуства са проблемима него МСП. 
	1.5.5. Фактори који спутавају иновационе активности 
	2.2 Основни налази истраживања иновација 
	Прилагођавање променама кроз иновације 
	 
	 
	Издаци за иновционе активности кроз класу величине предузећа 
	Ефекти иновација Иновационо активна предузећа схватају значај и позитивне ефекте иновација, нарочиту у погледу побољшања квалитета, производних капацитета и флексибилности производње. 
	Истраживање и развој у предузећима Укупно издвајање предузећа за ИР (према подацима Завода за статистику) у Србији је веома ниско, у поређењу са другим земљама – и износи само 0,13% БДП. 
	Доступност финансијских средстава Финансијска средства су највеће ограничење за раст и развој иновација у предузећима. Доступност средстава, високи трошкови иновационих активности, велики економски ризик и трошкови финансирања су главни фактори који нарашувају иновационе активности у свим категоријама предузећа. 
	Географска тржишта Број иновативних предузећа која извозе је низак, нарочито оних која извозе у неевропске земље. На слици   се види да предузећа из Србије продају своје производе углавном на локалном и националном тржишту. 
	Заштита права интелектуалне својине 
	Образовање и иновациона култура. У Србији је број високообразоване запослене популације пропорцијално сличан просеку ЕУ. 
	2.4  Извори информација за иновације 
	2.6 Институтционални оквир за иновације 

	3. Резултати истраживања иновационих активности у предузећима сектора информационих и комуни-кационих технологија у Србији 
	 
	 
	3.1. Општи подаци о предузећима 
	 
	3.2  Пласман производа према географским тржиштима 


	3.3 Иновационе активности 



	3.3.1 Иновационе активности и издаци за иновације 
	3.3.1.1 Укљученост предузећа у иновационе активности 
	3.3.2 Издаци за ИА 
	3.3.3 Организационе и друге промене 
	3.4.2 Информације  за иновације  
	 
	3.4.3 Сарадња  у иновацијама 


	3.4.3.1 Инпути за иновације из јавних фондова  
	Врста финансијске подршке
	 
	3.6 Специјалне карактеристике иновације 
	3.6.1 Импакт иновације производа на промет  
	 
	3.6.1.2 Раст запослених и иновације 





	3.6.1.3 Образовни ниво и иновациона активност 
	Компонента

	Упитник Е-И модела попунио је један од власника и петоро запослених на различитим радним местима – како би се добила што објективнија слика стања иновативних компонената предузећа (ИКП). Даља анализа је показала да се њихова виђења ИКП донекле разликују али се и знатно подударају у компонентама енергија, имплементација, увид и овлашћења.   
	Извор: Истраживање аутора 
	Четири компоненте су се издвојиле као мање јаке: овлашћења, намере, инвестиције и увид. На основу тог налаза и интервјуа, предузећу су предложене активности за њихово унапређење:  
	1. Унапређење компоненте овлашћења. Будући да је предузеће отворено за нове идеје требало би ставити свим запосленим на знање да се и од њих очекује да својим радом доприносе иновативности предузећа – да могу слободно да износе своје предлоге. Тражити од радника на руководећим местима да развијају нове идеје –  путем система мотивације и награђивања. Обучити их да међу запосленима подижу свест о значају њиховог доприноса за развој предузећа (нове идеје – које воде ка иновацијама). У вези са тим, а и ради разграничења надлежности, предлажена је организациона иновација - именовање извршног директора фирме и директора за развој 
	3. Увид и инвестиције у иновације. Иако већ имају изграђен бренд, недовољно су упућени у потребе потрошача, па је у циљу приближавања потрошачу предложено низ маркетиншких активности. Исто тако, предложено је системско истраживање потенцијала нових технологија и истраживање потреба и жеља људи који нису њихови потрошачи – тако што ће неко од запослених бити овлашћен да се тиме бави. Издвајање одређених средства за развој иновација  - (уз помоћ стручњака одабрати једну или неколико иницијатива).  
	Предлози су даље разрађени и проширени, нарочито у области маркетиншких активности (анализа окружења и конкуренције, истраживање и сегментација тржишта), и, што сматрамо веома значајним резултатом консултантске активности, изношењем намере за патентирање једног новог производа. 
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