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НАПОМЕНЕ УРЕДНИКА
Пред Вама је, поштовани читаоче, Зборник 24 рада саопштенa на XIII
научном скупу Технологија, култура и развој, који је одржан од 5. до 7.
септембра 2006. године на Палићу. Основна тема овог скупа "Кључне
детерминанте и квалитет организованости друштва и привреде у Србији и
Црној Гори: стање, перспективе и стратегије побољшања" је пета у низу
тема овог скупа који се задњих пет година бави проблемима уласка Србије и
Црне Горе у Европску унију. Основна мисија овог и претходна четири скупа је
била да научно основано, свестрано, отворено и демократски разматра
феномене, проблеме, идеје и предмете који су у најтешњој вези са уласком
Србије и Црне Горе у Европску унију. Основни циљ тих скупова је био да пружи
допринос да се за овај, историјски најкомплекснији и развојно најобухватнији,
догађај Србија и Црна Гора припреме квалитетно и са што мањим трошковима
свих врста, који ће нужно пратити процесе њиховог уласка и адаптације у
Европску унију. На претходна четири скупа су разматрани проблеми Квалитета
(2002), Конкурентности (2003), Кооперативности (2004) и Способности за
промене и иновативност (2005) привреде и друштва у Србији и Црној Гори.
При избору теме овогодишњег скупа били смо, као и претходних година,
под тежином осећаја и уверења да се недовољно тога стварно променило у
Србији и у Црној Гори у вези са потребним припремама за улазак у Европску
унију и, што је још важније, за развојне потребе које постоје и без икаквих
примисли о овој европској интеграцији. За избор теме овогодишњег скупа
постоје бројна оправдања која се простиру од далеке прошлости до садашњости.
Јер, изгледа да нема периода у нашој историји за који можемо рећи да смо се
током њега били приближили високо организованим друштвима и државама.
Цена недовољне организованости коју смо практиковали је стално плаћана;
плаћа се и данас. Јер, све док наше друштво, држава и привреда буду слабије
организовани наши производи ће бити нижег квалитета, скупљи и мање
конкурентни; наше способности за корисну сарадњу и обављање потребниx
промена ће бити мање, заостајаћемо у свему и свачему и плаћати данак таквог
односа према личном и колективном раду и животу.
Организације су, са изузетком војних, пореских и верских које су једине
постојале још у античка времена, сама суштина модерног организовања
људских друштава јер су оне начин да се оствари оно што превазилази
могућности људске индивидуе. Савремена друштва су друштва организација.
Савремена успешна друштва су високо организована. Савремени човек је у
највећој комуникацији, интеракцији и међузависностима са организацијама. Све
што човек садашњости чини и што му се чини долази из организација –
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производних, услужних, образовних, административних, политичких,
хуманитарних, спортских, струковних и каквих све не. Друштва у савременом
свету препознајемо и категоришемо као веома, осредње, слабо или очајно
организована. Иако су организације и организованост донекле потиснуле
спонтаност људског понашања и деловања у корист рационалности, планирања,
срачунавања итсл. и тиме мењале људско понашање, чак и природу, у смеру
који није увек и у потпуности пожељан, све миграције током неколико задњих
векова су у смеру ка организованијим друштвима: Непознате су нам, јер их није
било, миграције у другом смеру, ка хаотичним, неорганизованим, на чистој
спонтаности заснованим људским заједницама. Са изузетком оног туризма у
чијој основи се налази жеља да се баш то види и да се, пошто се види, врати у
организован свет. Нове формације као што је Европска унија настају на дубоким
потребама за њиховим социјалним, политичким, развојним и другим
могућностима али само када постоје способности да се њихово настајање и
живот организовано остварују. Пут ка било чијем чланству у Европској унији и
битисање у њој је, у много чему, подрвгавање процесу који се карактерише,
између осталог, високом организованошћу. То ће рећи да је национална
способност за организован рад и живот један од битних услова за коришћење
бенефиција које проистичу из заједништва какво је Европска унија. Јер, државе
и друштва су веома комплексни системи чија егзистенција и развој траже
способности за адаптацију, проактивно деловање увек када је могуће и ефикасно
стварање и коришћење свих развојних ресурса..
Друштво у Србији носи бројна наслеђа која су га током неколико задњих
векова често и веома дуготрајно удаљавала од токова организованог развоја.
Сви таласи Индустријске револуције и доба Просвећености долазили су у
Србију са кашњењем, ослабљени на путу ка нама и наилазили на тло које је
имало озбиљних културних, образовних, политичких, социјалних и других
препрека њиховом продирању ка дубљем ткиву друштва у Србији. Пажње
вредни напори модернизације Србије током задња два века су више пута
ратовима и страдањима грубо прекидани и слабљени. Занатски начини
производње су тешко напуштани остављајући дубоке трагове у духу рада и
виђења производне модернизације и када су потискивани под налетом
индустријске организације. Током прве половине двадесетог века релативно
брзо је настајала нова индустријска и административна организованост у Србији
Током овог периода препознатљиву културну, техничку, социјалну и другу
међусобну супротстављеност домаће занатске и индустријске организације у
области производње и источњачке и веберовске бирократске организације у
администрирању државе и друштва. Тада Србију снажно запљускују покушаји
да се укорене идеје и методе организовања настале у механицистиком виђењу
света производње и државне организације насталог у доба просвећености; први
велики изазови овом виђењу организовања нису били ни примећени у Србији до
Другог светског рата.
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Током друге половине двадесетог века у Србији се, политичком
корупцијом која је у корист тежње за осигурањем владавине партијске и друге
бирократије, инструментализовала идеју самоуправљања, прави чудесна
мешавина шарлатанства, економски неефикасног волунтаризма, занимљивих
али сасвим насумичних пресађивања неких веома савремених идеја о
организовању и строге идејно-политичке и државно-административне контроле
свега тога.
Након таквих експеримената, који су завршили на најгори могући начин,
остављајући своје дубоке трагове у гледању на свет и понашању у
организованом животу, започела је веома радикална негација свега тога
повратком на организациона понашања која су преовлађујуће отимачка,
нехумана, експлоататорска, некомпетентна, економски ефикасна само у мери
којом су социјално репресивна и развојно неизгледна. Текућa организованост у
Србији је мешавина тако чудних ствари да је пре неколико деценија могућност
свега тога била изван сваке најбогатије маште. Борба за моћ, аутократију,
својину и новчано богатство су кључни фактори који стоје иза исказане
организованости – било да је виђена као веома добра или као сасвим лоша.
Владајуће мишљење решење проблема организованости у Србији
редукује на очекивање да ће приватизација све то решити брзо и на најбољи
могући начин. Још једном се нешто неразумно понавља у Србији. Док је у време
самоуправљања владајућа идеологија тврдила да је једино наш систем
самоуправљања решење свих проблема људске организованости – остављен од
неког провиђења нама да га баш ми измислимо, сада се истом неразумношћу
тврди да је кључ организованости у приватној, чак личној, својини без да се
види да је велики део неорганизованог света баш свет такве својине. Никада да
се питамо који погледи на свет, културни обрасци, знање итд. стоје иза добре и
лоше организованости. О свему томе су постављена питања на овогодишњем
скупу; на мањи део тих питања дати су одговори који могу да издрже тест
научне веродостојности и практичне вредности. Дакле, проблем
организованости у Србији је толико велик и сложен да заслужује дуготрајну
посвећеност друштва у целини – почев од његовог разумевања па до налажења
решења која су потребна пракси сваке врсте. Стога ће се овај скуп вероватно још
који пут вратити овом проблему као централној теми његовог рада.
Саопштени радови и вођене расправе на овогодишњем скупу бавили су
се, уз извесна проширења која карактеришу овај скуп од самог почетка његовог
рада, идентификацијом и разумевањем културних, технолошких, социјалних,
политичких и других фактора и механизама који обликују (а) квалитет
организованости нашег друштва, државе и привреде (б) склоност и способност
друштва, државе, привреде и појединачних организација да обављају потребна
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усавршавања своје организованости и (ц) путеве и стратегије достизање оне
организованости која би наше друштво, државу и привреду учинила ефикасним,
ефективним и способним за очување и развој хуманих и других базних
вредности. Један део укупног резултата овог скупа је садржан у овом Зборнику
док је други, вероватно већи део, интернализован новим сазнањима и идејама и
оним променама виђења света до којих дође, током сваког вредног дискурса, а
ових је било на овогодишњем скупу.
Одржавање скупова Технологија, култура и развој који се баве
проблемима уласка Србије и Црне Горе у Европску унију надживело је, баш ове
године, Државну заједницу Србија и Црне Гора и показало, са значајем кога
можда нисмо свесни, да су посвећено организована критичка разумевања
реалности трајнија од импровизованих политичких конструкција. Нестанак ове
заједнице ће, на томе у доброј нади раде организатори овог скупа, наредних
година проширити мисију скупа на проблеме уласка држава Западног Балкана у
Европску унију. У оквиру тако проширене мисије овај скуп ће дати свој
допринос развоју кооперације између људи и земаља Западног Балкана, и
придружити се напорима који су усмерени ка обликовању оне будућности света
у којој се хумана људска стремљена остварују као свеопшти циљ, највише
кооперацијом јер је она најефикаснији начин доласка до тог циља.
Као и при уређивању претходних 12 зборника радова и овом приликом
су стриктно поштовани од почетка примењивани критеријуми. Основни
критеријум је очување аутентичности идеја и налаза сваког аутора, које је аутор
дотеривао од почетне варијанте свог рада све до интервенција на основу
расправа на скупу и рецензентских налаза. Овај критеријум је одредио задатке
свих актера настанка овог Зборника – пружити сву помоћ и подршку ауторима
да се квалитет објављених текстова побољша. У оквиру оваквих критеријума
уређивања Зборника аутори су једини нослаци свих похвала за квалитет својих
радова и свих научних одговорности које носе јавно саопштене идеје и налази.
Уредник овог Зборника, подржан досадашњим искуством на овом послу,
обавио је свој посао у уверењу да ће овај Зборник радова задовољити бар део
истраживачке знатижеље читалаца и део потреба практичара у вези са
проблемима организованости у нашој земљи. Jер, то je један од њених кључних
проблема који виде дословце сви у нашем друштву а ипак га веома споро
решавају или га остављају сасвим по страни. Стога наша завршна напомена
гласи: између бројних високих приоритета и великих националних подухвата
које има наше друштво онда када стреми модернизацији и развоју, побољшање
организованости би морало бити на самом челу таквих листа.
Властимир Матејић
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Проф. Др. Властимир Матејић 1
ОРГАНИЗОВАНОСТ У СРБИЈИ : СТАЊЕ, НЕДОСТАЈУЋИ
МЕХАНИЗМИ И ИЗГЛЕДИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ
Апстракт: Организованост је детерминанта и мера остваривања
легитимних циљева, ефеката и резултата са расположивим ресурсима свих
врста. Ниво организованости у свим областима привредног, друштвеног и
другог живота и рада у Србији је на незадовољавајућем нивоу; нижем од
потребног и могућег. Разлог овоме је недостатак или лоше стање следећих
кључних механизама и фактора од значаја за организованост: формални
механизми продуктивне и стабилне регулације, радне рутине, и стандарди,
тржишни механизми, кооперација, специфична знања, самоорганизација и
социјална правда. Текуће стање свих ових фактора је незадовољавајуће, са
становишта њиховог позитивног доприноса организованости, и иначе. Изгледи
да се стање и деловање ових фактора побољша су, експлоративно
прогнозирани, слаби. Неопходан услов за побољшање организованости у Србији
је дугорочна одлучност, истрајност и способност да се то постигне и да
рационална организованост постане дубоко укорењена национална
карактеристика друштва у Србији.
Кључне речи: организованост у Србији, формална регулација,
тржиште,
кооперација,
стандарди,
рутине,
организациона
знања,
самоорганизација, социјална правда,изгледи за напредак и услови за напредак.

ORGANIZATION IN SERBIA: ACTUAL STATE, MISSING
MECHANISMS, AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT
Abstract: Organization is considered as determinant and measure of
realizing legitimate goals, effects and results with available resources of all kinds.
Quality of organization of economic activities, social and other aspects of life and
work in Serbia is unsatisfactory being lower than should and can be achieved. The
reason for this is lack or bad quality of the following key mechanisms and factors
which determine the quality of organization: formal regulations, standards,
organizational and work routines, free market, cooperation, specific knowledge,
ability to selforganize and social justice. The actual state of these factors in Serbia is
unsatisfactory so they contribution to the organization is weak. The prospects for
improvement are rather weak unless in Serbia appeares decisive, enduring and
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powerfull ability and readiness to develop and preserve rationaly organized economy
and society.
Key words: organization, formal regulation, free market, cooperation, standards,
routins, procedures, selforganization, social justice, prospects for improvement.
1. Предмет рада
Предмет овог рада су описи почетних идентификација: (а) актуелног
стања организованости, (б) главних недостајућих механизама и фактора који су,
иначе, од кључног значаја за побољшање организованости и (ц) изгледа за
побољшање организованости у не тако дугом временском периоду.
Организованост о којој је реч схватамо и дефинишемо као детерминанту и меру
остваривања легитимних циљева, ефеката и резултата са расположивим
ресурсима свих врста – физичких, интелектуалних, културних, социјалних,
политичких и других. Полазно становиште идеја и налаза саопштених у овом
раду је да нација ради, живи и развија се у мери и квалитету који је битно
одређен њеним укупним способностима да производи, уређује односе, води
политику, користи ресурсе итд. на организован начин, свуда и на свим нивоима
друштва, државе, привреде и сваке организације. Те укупне способности у
Србији су мање од могућих и потребних у поређењу са сасвременим светом.
Незаинтересованост и национално неактиван однос према проблемима
организованости има своју цену која је, уз све компензације добробити које
евентуално носи неорганизованоаст, толико висока да је за разумно понашање
неприхватљива.
2. Текуће стање организованости
Извесно је да се већина лаика и стручњака у Србији слаже са следећом
тврдњом: у боље организованим друштвима, ceteris paribus, ради се успешније и
живи боље и богатије, у било којим околностима и временима. У оквиру ове
сагласности, истоветне су процене у којој земљи су привреда и друштво добро
или лоше организовани; за које домаће организације, посебно привредне, се
може тврдити да раде веома организовано; у којој здравственој установи све
углавном тече како треба; колико квалитетно су, у Србији, организовани
политички живот, војска, полиција, правосуђе, образовни систем, процес
приватизације и транзиције, вођење међународне политике земље итд.
Иначе, интуитивно јасан значај организованости за позицију и развој
националне привреде потврђују налази познатог Извештаја о глобалној
конкурентности националних привреда /5/. Наводимо четири, за наше потребе
важна налаза из овог извештаја. Прво, број фактора који одређују међународну
конкурентност националне привреде стално расте. Друго, највећа група ових
фактора – преко 90% - је у директној вези са организованошћу националних
привреда и држава. Треће, релативан утицај ове групе фактора на међународну
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конкурентност стално расте. Четврто, конкурентност националне привреде је
растуће одређена знањем и организованошћу привреде и нације, а опадајуће
расположивим националним природним ресурсима. Да би се расположиво знање
искористило за привредни и друштвени напредак потребни су, у првом реду,
вољност и умеће организовања коришћења знања. Без тога, знање у књигама,
главама, базама знања, Интернету и другде је само расположив али некоришћен
ресурс. Узгред, нисмо сигурни да бројне декларације о жељи да се у Србији
развија друштво засновано на знању подразумевају и употребу знања за
организован развој таквог друштва. Пре ће бити да је у питању нешто сасвим
различито од овога.
Организованост привреде и друштва у Србији могу се видети,
процењивати и објашњавати са различитих становишта. Овде се, укратко,
описује наша организованост онако како је виде и објашњавају (а) Домаћи
аутсајдери, (б) Домаћи инсајдери и (ц) Инострани свет.
Домаћи аутсајдери – корисници домаћих производа и услуга, посебно
оних из јавног сектора - једном речју велика већина појединаца и организација у
улози потрошача, види и доживљава организованост привреде и друштва у
Србији као незадовољавајућу, чак на веома ниском нивоу. Ова већина гласно
закључује да би све са чиме смо у додиру могло бити у знатно бољем стању и
обављано на организованији начин.
Домаћи инсајдери – произвођачи било чега, од материјалних производа,
преко услуга, политичких идеја па све до јавних сервиса државне управе и
администрације - сопствену, ону микро организованост, коју и сами својим
радом и понашањем одређују, оцењују углавном као задовољавајућу док
организованост других види и даље са низом недостатака. Објашњење за
отсуство сопствене инсајдерске акције на поправљању сопствене лоше
организованости тражи се и налази, од стране инсајдера, у околностима које су
изван њихове контроле. Дакле, инсајдери налазе објашњење лошег стања
организованости у ономе што се уопштено назива систем у коме живе и раде;
најмање у свом сопственом понашању и начину рада.
Шта о организованости у Србији каже инострани свет? Међународно
тржиште о организованости привреде у Србији све каже количином и ценама
увоза њених производа и услуга. Не тврдимо да је таква оцена објективна али
објективније и тачније нема. Како организованост у Србији оцењује Европска
унији види се по броју потребних припремних радњи и услова – закона,
прописа, процедура, стандарда, институција, акција, понашања итд. – које
захтева да се испуне пре сваке фазе на путу Србије ка чланству у овој унији.
Број потребних усаглашавања са владајућим нормама и праксом у Европској
унији је, по свој прилици, најтачнија расположива мера нивоа текуће
организованости у Србији оцењиване са становишта текућих стандарда у овој
унији. Све у свему, текућа перцепција привредне, државне и општедруштвене
организованости у Србији коју има инострани свет - уз све ефемерне симпатије
и разумевања за извесну лепоту сваког па и нашег хаоса, за одлагање преузетих
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обавеза, импровизацију и проналажење најчуднијих оправдања за све и свашта –
је, ипак, упозоравајуће негативна.
Транзициони процес у Србији која је, заједно са другим државама
насталим на јужнословенском простору била технички најприпремљенија за овај
тип транзиције, у поређењу са другим транзиционим земљама, испао је најдужи,
са највећом стопом незапослености, најслабијим билансом увоз-извоз, мањим
стопама раста ГДП на иначе ниском полазном нивоу (1990. година) и другим,
релативно слабијим резултатима досадашње транзиције. Чиме ово можемо
објаснити? Између осталог и ниским нивом укупне организованости друштва и
државе у Србији. Јер, људска друштва се развијају и одржавају, између осталог,
и тако што изводе брзо, ефикасно и квалитетно све потребне и прихваћене
промене.
Већ поменути увозно-извозни дефицит привреде Србије је више
последица лоше организованости привреде – на свим нивоима – и лоше
организованости државе – опет на свим нивоима - него што је последица
недостатка инвестиција, текуће технолошке опремљености произвођача,
прецењеног курса домаће валуте и слично. Потсетимо, са овим у вези, на две
занимљиве, важне и поучне ствари. Прва, свака ревалвација јапанског јена била
је праћена побољшањем ефикасности употребе свих ресурса ради одржања
ценовне конкурентности. Друга, у схватању и практичном понашању
организованих друштава прихваћено је да је међународна конкретност сваког
произвођача одређена, пре свега, квалитетом укупне организованости
националног, привредног и институционалног система и квалитетом укупног
социо-политичко-економског ткива.
3. Илустрације текућег стања организованости
Текуће стање организованости привреде и друштва у Србији - у отсуству
резултата поузданог истраживања – назначићемо, поред напред наведених
виђења, са неколико илустрарација које довољно верно рефлектују стварно
стање ствари о којој је овде реч.
Синдикат грађевинара је, недавно (август, 2006.), саопштио да је број
погинулих на градилиштима у Србији током 2005. године већи од броја
погинулих на градилиштима свих земаља континента Европа. Владајућа
објашњења ово приписују слабом коришћењу заштитне опреме од стране
унесрећених, чиме се сва одговорност за несреће приписује жртвама тих
несрећа. Не схвата се, дакле, да је понашање сваког запосленог у организацији
израз организованости организације у целини и свега што се у њој дешава.
Дакле, несреће на раду су болан али сасвим тачан индикатор квалитета
организације технолошких процеса, привреде и друштва. Већи број таквих
несрећа је сигуран индикатор и стварна последица упозоравајуће
неорганизованости.
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Број нерешених судских предмета у Србији је један од значајних
показатеља нивоа организованости правног система. Са растом вредности овог
показатеља исти све више сакрива праву неорганизованост јер велики број
нерешених предмета мотивише бројне тражлаце правде да од потраге за
правдом одустану. Ако би се објашњење броја нерешених судских предмета
налазило у претпоставци о претераној националној склоности ка тужакању и у
тврдњама о недовољним људским и другим капацитетима правосудног система
– што је често сретано објашњење текућег стања ствари - тада имамо посла са
озбиљним неразумевањем проблема у коме се налазимо. Јер, у том случају ствар
би се морала завршити са државом Србијом у којој постоји, за светске
стандарде, хипертрофирани правосудни систем за чије одржавање не би био
довољан нити највећи део бруто националног производа.
Личним увидом сам се уверио у задовољавајућу организованост сваког
од око хиљаду малих произвођача џинс одеће у Новом Пазару. Овај тзв. џинс
дистрикт, који се често помиње као једно од привредних чуда у Србији, је
неорганизован када се посматра као систем у целини. Одсуство организованости
овог џинс дистрикта има за последицу веће од могућих трошкова производње
(већим организованим набавкама и другим заједничким акцијама набавне цене и
производни трошкови сваког појединачног произвођача би се снизили),
незнатну експлорацију нових производа (заједнички организованим
маркетингом и дизајном креирала би се нова понуда), мању од могуће заштите
продајних цена и, као последицу свега овога, ниже од могућих плата запослених
и профита власника. Zаузврат, у Новом Пазару се успешно развија кинески
бизнис, продаја производа одевне индустрије.
У јавности често навођена као модерна, ефикасна и транспарентна
локална администрација у општини Инђија за сада је изузетак који се не
пресађује другде. Ако је овај случај примеран са становишта квалитета
организованости локалне самоуправе и ако се готово нигде не понавља такав
случај, то казује да је највећи део државне управе и администрације у Србији
неадекватно организован. Јер, овај случај није настао на енормним
инвестицијама, на људима који су дошли из веома организованих земаља итд;
он је настао на истим ресурсима којима располажу све друге локалне и шире
државне власти и администрације у Србији.
Покушајмо да нађемо нешто што је у Србији почело и што се окончало
на време. Позоришне представе – није таква изведена; научни скупови – нити
један према мом увиду; испуњење уговорних обавеза – могуће код мањег и, што
је обећавајуће, растућег броја приватних бизниса; поласци и доласци возова,
авиона, путничких аутобуса – толико редак случај да су веома забавна штампана
упозорења превозника упућена путницима да превозник задржава сва права
промене реда летења, вожње, долазака и полазака; почетак и завршетак главних
вести (дневника) на телевизији – овде је ствар још забавнија утолико што се
тачно време не може установити пошто не постоји подударност часовника било
које две телевизије – све ово у доба када је теже направити сат који ради нетачно
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него тачно; почетак, окончање и организованост занатских радова које сте са
мајсторима – изузев случаја да су мајстори пореклом из неких других култура,
итд. Zа један носећи културни програм овог лета у Београду, у најави је било
најистакнутије упозорење које каже да организатор програма има право да без
обавештења промени садржај, дане, место и сате одвијања програма. Шта, у
оваквом случају, значи реч програм?
Какво је стање безбедности система и процеса, једног од кључних
индикатора организованости, у Србији? Безбедност учесника у саобраћају,
посебно друмском, мерена уобичајеним критеријумима, је веома ниска; висока
је загађеност ваздуха, водотокова и земљишта; чести су случајеви са сумњивом
безбедношћу хране, посебно у вези са адитивима - сетимо се човека који је
својом зозовачом отровао десетине људи практично без икаквих санкција;
висока је несигурност техничких прегледа возила; техничка безбедност возила
формално се гарантује за сасвим прихватљиву цену, без икаквих санкција за све
то и са сасвим слабим изгледима да се ствари овде доведу до нужног нивоа
сигурности; несигурне су улице, станови и својина; потраживања су небезбедна
до граница које, често, онемогућују репродукцију пословања; практично је
апсолутно нерешен проблем отпада из производног и потрошног система широм
земље; пасторалне околине села су постале депоније ђубрета, отпада и свега
другог непримереног цивилизованом свету. Дунавске обале и воде на току ове
реке кроз Београд чисте се, повремено, углавном на иницијативу и уз физичко
ангажовање страног дипломатског особља.
Последње три деценије на глобалном нивоу су најјаче карактерисане: (а)
енергетском кризом – растом цена свих врста енергије и опомињућом
исцрпљеношћу традиционалних енергетских извора
и (б) убрзаном
деградацијом животне средине. Ниво потрошње енергије, у првој поливини 20.
века, је био индикатор нивоа развијености. Од друге половине 20. века већа
потрошња енергије по јединици друштвеног производа све више означава
технолошку застарелост и организациону неспособност а све мање ниво
развијености. Према једном разумевању технолошког развоја, савремене
технологије, посебно информационо-комуникационе, су настале као одзив на
развојну ограниченост енергетски интензивних технологија. Стога мањи
утрошак ресурса, посебно енергетских, по јединици производа постаје учинак и
показатељ вишег нивоа и квалитета организованости. Дакле, друштва са
најнижим учешћем енергије у јединици друштвеног производа су технолошки
најсавременија и организационо најквалитетнија. Податак да неколико
поседњих деценија у јединици друштвеног производа привреде Србије енергија
учествује знанто више (два, три и више пута) него што је то случај са
скандинавским, средњоевропским и још неким националним привредама је
индикатор нижег технолошког нивоа и знанто ниже опште организованости
привредних и других активности у Србији. Енергетско расипништво на било
ком месту највише је последица лошег квалитета организације онога о чему је
реч: производног процеса, саобраћаја, изградње зграда, домаћинства итд.
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Деградација животне средине има два места настанка - производња и
потрошња – и мноштво узрока. Један од њих је квалитет организованости.
Zабрињавајуће стање животне средине у Србији не може се објаснити енормним
растом производних активности јер је дошло до њиховог енормног пада. Остаје
да се објасни енормним растом потрошње, што опет није случај и поред
приметне промене у структури потрошње и отпада који проистиче из те нове
структуре. Деградација животне средине у Србији је највећим делом последица
упозоравајуће ниске организованости друштва у бављењу овим проблемом, на
свим местима на којима овај проблем настаје и у свим фазама кроз које нараста.
Могло би се рећи да земља која убрзано деградира своју животну средину то
постиже јер нема способности за организовано спречавање и решавање овог
проблема.
Организованост малих услужних организација у приватној својини,
већих трговина у власништву страног капитала, дела угоститељства, растућег
броја малих и средњих произвођача у приватном власништву, посебно оних које
су основали и развили текући власници, демонстрирају завидну организаваност,
не само поредиву већ често и угледну за оно што се назива "добра производна
пракса". Али, бројни већи пословни системи, у било којој врсти власништва,
посебно они чији власници су дошли до њих лако – са становишта знања, напора
и личног одрицања – показују и поред свих фасадних декорација ниску
организованост и високу социјалну ароганцију. Да није тако, квалитет пословне
и производне организованости обезбедио би међународну конкурентност
њихових производа и услуга и повољнији од текућег биланса робне размене
привреде Србије. Zавидна организованост мањих произвођача, заснована
доминантно на искуству и интуицији одговорног домаћина, је обећавајућа
пракса са шансом не само да се одржи већ и прошири на већи део привреде у
Србији. Основано је очекивати да ће ово побољшање
привредне
организованости подстаћи раст квалитета организације државе и друштва.
Иако наведене илустрације указују на стање опште организованости у
Србији из њих се не изводи чврст синтетички налаз, још мање било која
генерализација. (Не)организованост је динамички концепт, мења се током
времена зависно од почетног стања, унутрашње структуре и деловања
механизама и фактора који генеришу смер, брзину и ниво промена актуелног
стања ствари. У вези са овим, узимамо да важи следеће:
1. Смањење неорганизованости тражи улагање организационе енергије. Ниво
енергије уложен на одржање текућег нивоа организованости је сразмеран
снази тенденција ка дезорганизацији. Ова снага расте са опадањем
организованости, тј. уколико је систем више неорганизован утолико јаче
тежи ка повећању те неорганизованости. Реч је, дакле, о типичном случај
позитивне повратне спреге која делује све до достизања критичне
неорганизованости или се пак завршава са коначном деструкцијом система у
коме се ово дешава.
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2. Сваки исход неорганизованости изазива, код оних који подносе негативне
ефекте тих исхода, тежњу да компензују последице које подносе, на било
који начин који им даје осећај извесне компензације. То се веома често
постиже изазивањем неорганизованости тамо где то могу да учине.
Неорганизованост на једном месту је, у оваквом понашању, "храна" расту
неорганизованости на неком другом месту.
3. Актери који имају користи од неорганизованости теже да исту бар одрже
снагом која расте са растом тих користи. Растућа инфлација, све до
хиперинфлације која је ознака критичног нивоа неорганизованости, или до
коначног колапса система, је један од илустративних примера за ову
ситуацију која је чешћа него што се, иначе, узума.
4.

Кључни недостајући механизми и фактори организованости

Који су механизми, фактори и околности, од значаја за организованост
привреде и друштва у Србији а сада су недостајући или су пак у лошем стању?
Zа следећих шест дајемо кратак опис, оцену њиховог актуелног стања и процену
изгледа да се обезбеди њихов потребан допринос побољшању организованости
у Србији.
1. Формални механизми продуктивне и стабилне регулације
2. Радне рутине и стандарди
3. Тржишни механизми
4. Кооперација
5. Специфична знања
6. Самоорганизација
Седми фактор је Социјална правда. Овај фактор заслужује сасвим
посебну анализу – којом би се изашло из превиђеног оквира и обима овог
разматрања.
4.1. Формални механизми продуктивне и стабилне регулације
Уређеност система је један од услова за организованост система.
Уређеност овде дефинишемо као усаглашеност сврхе, структуре, понашања и
ефикасности извршних делова система и може се разумети и разматрати са више
становишта – од класичних механицистичких до постмореднистичких. Овде ће
се то учинити са становишта ентропије.
Са овог становишта (генерализација познатог другог закона
термодинамике) сваки систем тежи да повећа своју ентропију, да се
дезорганизује. Системи којима се овде бавимо су отворени што значи да могу,
путем размене са окружењем, да повећавају или смањују своју унутрашњу
уређеност, "неред", тј. организованост. Награђена неорганизованост се имитира
и постаје значајан генератор епидемије опште неорганизованости. Прва
попустљивост према криминалу, несолидној приватизацији, пљачкашкој
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санацији и сличном је увек кандидат да постане генератор, у прво време тешко
приметан, ширења заразе таквог понашања и опадања организованости друштва.
Када један привредни субјект не изврши своје обавезе према неком
другом (кашњење у испоруци, неадекватна испорука, одлагање плаћања итд)
тада тај субјекат своју ентропију тј. неорганизованост смањује тако што
повећава туђу. Слично важи и за односе између делова унутар било ког система;
од предузећа до друштва у целини. Привредне и друге организације у Србији,
може се рећи изразито, трансферују неуређеност једна другој. При томе се
повећава ентропија укупног система, будући да се он може на нивоу земље
сматрати затвореним, за које системе важи да се њихова ентропија може само
повећавати.
Шта је лек за ову ситуацију? Према овом становишту, организованост
система постиже се коришћењем организационе енергије која потиче, у првом
реду, из окружења. Постоје механизми који могу смањити траснфер и повећање
неорганизованости. Један од њих је формалан механизам продуктивне и
стабилне регулације. Добри механизми формалне регулације намећу уређеност
из спољњег света у коме су усвојена формална правила понашања и обавезе
њиховог поштовања. Реч је о административним механизмима уређивања
дужности, обавеза, понашања и одговорности за предузете акције и произведене
последице. Овај механизам производи хијерахију координације којој је
суштински задатак да смањи хаос и обезбеди уређеност понашања.
Какво је стање овог механизма у Србији? У току је његово сређивање,
највећим делом генерисано захтевима из окружења, у првом реду онима који су
у вези са процесом и условима за улазак у Европску унију. Али ти механизми, и
када су добри, неће деловати у могућој мери позитивно на организованост
привреде и друштва за случај да је њихова примена под јачим утицајем
политичких партија и дистрибутивних коалиција, што је приметна
карактеристика текућег стања ове ствари у Србији. Стога је нужно да се
формални механизми регулације примењују доследно, без изузетака и без
најављене контроле њиховог поштовања. Да ли је ово оствариво у Србији? Јесте,
али уз високу вероватноћу да ће се добра регулација избегавати, заобилазити и
игнорисати и у случају када је развијена и установљена.
4.2 Радне рутине и стандарди
Усаглашеност делова и партиципената сваког система – функционална,
техничка, временска итд – је синоним за организованост. Почетни услов за
остваривање ове усаглашености је постојање, поштовање и доследна примена
добрих рутина и стандарда јер се тиме осигурава предвидивост понашања
делова и партиципената посматраних од стране било ког од њих што је, пак,
услов за настанак и одржавање усаглашености. Економија употребе свих
ресурса је, у време када се привреда и друштво заснивају на организацијама,
кључно зависна од квалитета стандарда и доследности њиховог поштовања. У
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питању су стандарди, процедуре, разне организационе и друге рутине које се
налазе у самом језгру целокупног ткива модерних друштава и привреде. Дакле,
није реч само о техничким стандардима премда је све почело са њима.
Стандарди су, у највећем броју случајева, посебна врста спољних
формалних механизама регулације док разне рутине и процедуре то све више
постају. Какво је стање ових механизама и њихове примене у Србији?
Велики број текућих стандарда су међународни и њихово поштовање је
услов за техничку и другу компатибилност, трговину и сарадњу. Сасвим
значајан број стандарда у Србији се не поштује или се чине покушаји, често
успешни, да се то поштовање избегне или бар омаловажи. Овакво понашање је
историјско наслеђе које је генерисано владајућим културним обрасцем – који
веома потцењује дисциплину у поштовању договореног и релативно закаснелом
индустријализацијом тј. привредним стилом који је доминантно занатски а овај
се карактерише управо отсуством стандарда. Још већи проблем је са
организационим рутинама, стандардизацијом процедура исл. Мали је број
организација и процеса свих врста за које су установљене рутине које се потом
поштују, уз сва дозвољива усавршавања. Отсуство рутинизације – којој се,
иначе, могу ставити примедбе са становишта ограничења на креативност и
слободе у понашању – веома ограничава учење на раду, развој добре праксе,
раст продуктивности, предвидивост понашања и исхода исл. Већина послова се
обавља на другачији начин, по цену произвођења хаоса и ниске ефикасности
употребе ресурса. Приметимо да се практично сви послови и у делатностима као
што је пружање здравствених услуга подвргавају рутинизацији и
стандардизацији јер је то један од најисплативијих путева побољшања
перформанси и таквих делатности. Насупрот овоме, улазак у процес транзиције
као да је у Србији био знак најаве да се све може радити на сасвим
волунтаристички начин и да се за све то могу пружити објашњења и оправдања.
Дакле, поштовање стандарда и развој добрих рутина у Србији је на
самом почетку, у поређењу са развијеним и организованим светом. Са овим у
вези, напомињемо да су два наредна механизма од утицаја на прихватање и
поштовање стандарда тј. када они буду у добром стању тада ће и са стандардима
ствари стајати знатно боље него што сада стоје.
4.3.

Тржишни механизми

Једна од фундаменталних особина овог механизма је његова способност
селекције и одстрањивања оних ентитета који су економски мање ефикасни,
стога јер су лоше организовани. Дакле, када тржишни механизми делују
довољно дуго (пет до десет година) они успеју да целу популацију (предузећа,
друге врсте организација и појединце који се налазе у конкурентној структури)
"очисте" од оних јединки које су неефикасне /4/. Овим путем ови механизми
стално стимулишу све јединке, које чине популацију о којој је реч, да остваре
бољу сопствену унутрашњу организованост. Дакле, преко екологије популације
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тржишни механизми имају веома значајан утицај на организованост. Јер,
тржишни механизми врше онај анониман и природни притисак на посматрану
популацију организација који је најсличнији (то, уствари, на неки начин и јесте)
општем и биолошком еволуционом притиску. Овај механизам позитивно утиче
и на деловање неких других механизама (стандарди, рутине, формална
регулација итд) уређивања целог привредног система и на повећање његове
укупне организованости.
Тржишни механизам се у Србији тек успоставља уз сва супротстављања
која потичу од монопола, релативне затворености домаће привреде, бројних
дистрибутивних коалиција, корупције и објективно малог домаћег тржишта.
Недовољна развијеност стандардних тржишних институција је додатан разлог
недовољне испољености праве природе тржишних механизама. Какви су
изгледи да се стање овог механизма организованости у Србији побољша?
Сасвим добри, али веома одређени стабилношћу квалитетних тржишних
институција, интегрисањем домаћег тржишта у шира регионална, елимисањем
деловања и самог постојања дистрибутивних коалиција и монопола и доследним
поштовањем правног система.
4.3.1.

Кооперација

Кооперација асоцира на организованост, није синоним за
организованост али је један од кључних механизама и услова за достизање и
одржавање организованости. Здрав разум и опажања нам казују да радионица у
којој радници не сарађују не може – и поред свих тејлористичких, веберовских,
кибернетских, постмодерних и других принципа и полуга за организован рад –
производити довољно организовано. Исто важи и за привреду и друштво у
целини. Маколико били понаособ добро организовани и квалитетни
истраживачки, образовни, производни, извозни и други системи они неће
чинити организовану целину која све своје потенцијале и ресурсе ефикасно
користи све док међусобно не кооперирају на продуктивно усмерен начин.
Неповезани и некооперативни системи, посматрани заједно, потсећају, уз мало
шаљивости,.на коцке шећера у кутији коју, макако превртали, не постају ништа
друго до сасвим иста гомила тих коцки.
Стање овог механизма у Србији и изгледе за његово побољшање
оцењујемо преко оцене поштовања правила која се односе на актере
потенцијалне кооперације и квалитета спољних услова (окружења) у којима би
се одвијалала кооперација. Та правила и услови су детаљно разматрани на овом
скупу одржаном 2004. године /3/. У најкраћем, реч је о следећем.
4.4.1. Правила која се тичу актера кооперације
1. Не буди завидан према туђем исходу. Завист рађа жељу да се
резултат другог превазиђе што се, често, своди на склоност да се превари други

15

Организованост у Србији: стање, недостајући механизми и
изгледи за побољшање
_____________________________________________________________________
актер. Тако долази до обостране примене стратегије Увек превари у којој нема
узајамне сарадње већ само узајамне преваре. Да би се избегла ова замка сваки
актер требало би да упоређује свој резултат – добитак у интеракцији - не са
резултатом другог актера те интеракције већ са резултатом који би постигао
неко други да је на његовом месту. Ово правило заснива се на налазу да у
играма са ненултом сумом, какав је иначе стваран живот, да би један актер
остварио добар резултат за себе, није потребно да тај резултат буде већи од
резултата других актера.
2. Не превари први. У свету завидних и зловољних, појединац
наклоњен кооперацији нема никакве шансе да му буде боље са било којом
стратегијом која почиње његовом сарадњом са другима. Али, превара у првој
итерацији води ка превари другог актера и тако настаје ситуација "преваром на
превару" у којој нема кооперације. Шанса за кооперацију се повећава са
одлагањем преваре у међусобној интеракцији, јер се примена правила којима
актери не постижу добре исходе показује, поготову на дужи рок, као
самодеструктивно понашање.
3. Придржавај се реципроцитета. Симулације ситуација са
кооперацијом потврђују да је, након примене претходног правила, најбоље
понашање оно у коме актери практикују реципроцитет. Овде се поставља једно
од интересантних питања: који ниво реципроцитета треба применити?
Симулациони тестови показују да је реципроцитет "један за један" веома
ефикасан у бројним и различитим околностима.
4. Не тражи најбоља решења за себе. У свету рационалних доносилаца
одлука тежи се налажењу најбољих одлука. Али, оптимална одлука је могућа
само у ситуацији када је предвидив избор другог актера са којим се остварује
интеракција. А баш те придвидљивости нема у реалном животу. Дакле, да би се
остварила кооперација не треба тражити најбоља решења за себе јер се она не
могу унапред препознати.
4.4.2. Услови који се односе на окружење
1. Довољно дуг хоризонт одлучивања. Вредност ствари насталих у
будућности, мерена са становишта садашњости, опада стопом која се назива
стопа временске преференце. Уколико је ова стопа већа, утолико нам је
будућност релативно мање важна од садашњости и утолико се кооперација мање
исплати. Продужење хоризонта одлучивања промовише кооперацију; другачије
речено, у друштвима која су више заитересована за будућност лакше се
остварује кооперација. Постоји неколико начина да се подужи овај хоризонт.
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2. Гајење узајамне испомоћи и поверења. Вођење рачуна и о
интересима другог помаже да се започне и одржи кооперација. Постоји
неколико начина да се овај услов обезбеди: образовање и социјализација, развој
вредносног система који промовише добре односе између актера, пенализација
себичних понашања, промовисање сарадње и потискивање обнављања
присећања на туђе некооперативно понашање. Овај услов је посебно значајан за
отпочињање сарадње. У неким учењима о организацијама узима се као кључни
услов доброг функционисања организација.
3. Стимулативна матрица исплата. Кооперацију промовише и
подржава она матрица исплата у којој расту губитак и казна када актер не
кооперира.
4. Спремност за узвратност. Свака међусобна интеракција има моралне
консидерације јер се одвија у оквиру владајућег етичког система. Пошто је
безусловна сарадња неодржива, а може бити и злоупотребљена, потребан је
известан реципроцитет за понашање актера. Тако, заједница која осигурава
казну за превару спречава настанак преваре, и обратно. Институционални
систем у коме поверилац нема никакву заштиту а дужник никакву обавезу,
развија склоност ка превари и потискује сваку кооперацију.
Велики број кооперација подржан је регулацијом која долази од стране
влада. Колхоз, ригидна планска привреда, аутократско руковођење фирмом,
самоуправне интересне заједнице, друштвено договарање и самоуправно
споразумевање итд – реч је о примерима наређених кооперација од којих нити
једна није прорадила, још мање се одржала и када је започета. Наметнута
кооперација је неостварива и са њом никада и нигде не треба рачунати.
Кооперација у регулисаном амбијенту је нешто друго.
Какви су поштовање напред наведених правила понашања и стање
услова потребних за кооперацију, у Србији? Текуће поштовање правила
понашања је веома слабо; превара је најчешће опажање о интеракцијама између
организација, група, појединаца итд. Шта више, превара се веома често узима, са
изузетком унутар интересних група и етички снажних људи, за легитиман,
добродошао модел који, то је објашњење, собом нужно доноси тржиште. Стање
окружења у коме би се одвијала кооперација је веома лоше. Временски хоризонт
одлучивања, чак и код монополиста и интересних група, је веома кратак –
погледи у даљу будућност постоје у ретким и недовољним случајевима.
Постепеност у богаћењу, промоцији, напредовању, стицању утицаја и моћи је
потпуно нестала и замењена тежњом да се све то оствари чим пре и на било који
начин. Међусобно поверење је на нивоу који искључује шансе за развој
спонтане кооперације; она која постоји је изнуђена или наметнута или
направљена за кратак рок и на штету других, дакле дистрибутивна,
шпекулантска или коруптивна; никако продуктивна.
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4.4.
Специфична знања и искуство
Модерна друштва су друштва организација а успешна су она која су
веома организована. Као што за формирање организација нису довољне само
прилике, жеље и могућности већ и одговарајућа знања тако су за добру
организованост потребна, између осталог, и специфична знања. Намера и
спремност да се ради организовано су потребни али недовољни услови да се то
постигне; потребно је знати то постићи. Чињеница да национално схватање
организованости у Србији не уважава значај знања, је својеврсна ароганција
незнања према знању и несистематичности према уређивању ствари.
Пошто незнање није само одсуство знања, већ антизнање, како то каже
К. Попер, пропусти у васпитању и учењу у вези са организованим радом, који се
чине од предшколских све до пензионерских дана, су један од израза владајуће
културе у Србији која је веома ненаклоњену рационалности, пажљивом
планирању и припреми послова и поштовању свега што осигурава организован
рад али зато наклоњену импровизацији, отсуству координације, непоштовању
рокова, обећаних резултата и усвојених буџета трошкова. Оваква култура се
налази иза вечито потребних додатних и непредвиђених радова и код
најједноставнијих послова; њом објашњавамо да се већина ствари заврши као
полупроизвод који тражи дораду, лошији од могућег квалитета, неиспуњавање
обавеза и презир према сваком захтеву да се посао обавља на уговорен,
организован, ваљан и одговоран начин. Цена коју плаћа оваква култура ће расти
са отварањем према спољној конкуренцији. Давно испољено одбијање оваквог
културног обрасца да прихвати рационално понашање задржаће се веома дуго;
другачије речено, са владајућим културним вредностима и навикама у Србији ће
проћи још доста времена док рад и понашање не постану задовољавајуће
организовани.
4.5.

Самоорганизација

Самоорганизовање је нов концепт за објашњење процеса и феномена
који су запажени код неких отворених система, као што су биолошки, социјални
и економски итд. /1/
Када кажемо да је систем самоорганизован? Онда када развија и одржава
своју комплексност искључиво као унутрашњи процес, без спољњег вођења.
Најчешће испољена особина самоорганизовања – премда не настаје само у овом
случају – је настанак нових особина система којих не би било ако његови
елементи не би били у одговарајућем међусобном односу и интеракцији.
Примера ради, група има синергетске особине (нов потенцијал за акцију) само
када су њени чланови у одговарајућим релацијама и међусобним интеракцијама.
Када се те релације и интеракције успоставе интерно, од стране чланова те групе
без спољњег вођења, имамо самоорганизовање захваљујући коме може настати
и нова особина групе – њена синергетска снага.
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Који су потребни услови да дође до самоорганизовања је предмет
обимних текућих истраживања /2/. Поред познатих услова као што су позитивна
и негативна повратна спрега унутар система, од значаја је и услов који се назива
"равнотежа коришћења постојећих и развој нових прилика и могућности".
Јасније речено, да би настало самоорганизовање потребна је способност да се
успостави равнотежа у посматраном систему – организације, привреда, друштво
итсл. – између бављења постојећим активностима (одржавање постојеће
производње уз све њено усавршавање) и креације нових активности (развој
нових производа). Без ове равнотеже посматрани систем може ући у деструкцију
– било стога што се не мења, било стога што се неосновано и непотребно мења.
Zадржимо се овде, само на нивоу напомене, да према једној тврдњи слободно
тржиште има све позитивне особине саморганизујућег система док се, према
другој, отказивање механизама слободног тржишта узима као аргумент да оно
има негативне особине самоорганизовања.
Још од доста давних времена градови у Северној Италији (разуме се, не
само овде, али је овај случај веома поучан) су демонстрирали способност за
самоорганизовање у развоју производње које су се одржале до садашњости и
данас се узимају као поучна пракса за организован развој локалних заједница.
Реч је о познатим, најпре занатским, потом индустријским а сада и
постиндустријским, дистриктима у области прераде дрвета, производње одеће и
обуће, гајења винограда и производње вина, производње грнчарије,
грађевинских материјала итд. Шта је у самом корењу ових способности, на чему
су оне настале? Једно од најпоузданијих тумачења је да су ове способности
самоорганизовања настале на слободним градовима, слободним становницима
тих градова – слободним грађанима, на искуству демократског решавања
проблема свакодневног привредног, политичког, социјалног и другог живота. На
оваквом развоју способности за узајамно подешавање, захваљујући чему настају
нове особине таквог организовања – ефикасна употреба ресурса на нивоу
појединачних организација и њихово груписање, способности експлорације
нових развојних опортунитета, одговорно и предвидиво понашање свих
партиципената система итсл. Оваква основа развоју и организовању није се
појавила у нашем историјском наслеђу и тиме објашањавамо дебакл бројних
покушаја организовања на нивоу локалних заједница. Неуспостављање џинс
дистрикта у Новом Пазару – пример који је напред наведен – и поред свих
техничких, комерцијалних, информационих и других услова објашањавамо
искључиво неразвијеном способносшћу за саморганизовање. Одсуство ове
способности није само наша домаћа особеност али је веома карактеристична за
Балкан.
Од чега зависе шансе да се развије способност самоорганизовања у
Србији? У првом реду од следећих, кључних, фактора: развој грађанског
друштва; квалитет закона о локалној самоуправи и доследност његовог
поштовања; квалитет економске, фискалне и друге децентрализације; развој и
деловање невладиног сектора и организација; настанак правог слободног
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грађанина, одговорног и кооперативног, итд. Какви су изгледи да се обезбеде
ови фактори? У најкраћем, за сада релативно слаби.
5. Изгледи за побољшање
Текућа организованост у Србији је незадовољавајућа у поређењу са
светом на који се има смисла цивилизацијски и развојно угледати, односно која
је потребна да би се кашњења у свакојаком развоју и расту квалитета живота у
Србији чим пре скратила и, макар на дужи рок, одстранила. Овај проблем није
особеност само Србије али, свако решава свој проблем и ништа не добија ако га
и неко други има. Какви су укупни изгледи да ће се овај проблем успешно
решавати и, коначно доћи у стање када би се могло основано рећи да се у
Србији, у свему и свачему, ради, послује, живи и развија веома организовано?
Током задња два века у Србији је било периода током којих се веома брзо хватао
корак са модерним светом, у свему па и у организованости. Ти периоди су, на
несрећу, били кратки тј. недовољни да се прими, однегује и укорени култура
организованог рада и живота. Након таквих периода поново се улазило у
претходни образац и то веома брзо што је знак да је тај образац рада, понашања
и живљења веома дубоко укорењен. Овакво историјско искуство је опомињуће и
инструктивно за будућност. То значи: ако се жели развој друштва које ће и са
становишта своје укупне организованости бити квалитетно тада је то посао који
се мора обављати истрајно, посвећено, зналачки и, опет, на савремено
организован начин. Тешко је видети други, стварно значајан, национални
задатак од развоја савремено организованог – у добром, немеханицистичком
смислу речи – друштва, привреде, образовања, здравства, науке, државне
администрације на свим нивоима, грађанског друштва, спорта и бављања
спортом и рекреацијом и свега другог што чини укупан живот сваке заједнице.
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Проф. др Даница Дракулић 2
Др Драго Пупавац 3

ДОБРА ЈАВНА УПРАВА ПРЕДУСЛОВ КВАЛИТЕТНЕ
ОРГАНИЗОВАНОСТИ ДРУШТВА
«Да би се повећало богатство једног народа треба поштовати један велики
принцип: они који га стварају треба да су многобројни; они који га троше –
малобројни; они који га стварају треба да су брзи; они који га троше треба
да су спори». – Конфучије
Апстракт: Под јавном управом подразумевају се све управне
организације од којих је састављен државни апарат једне државе. Управа
обавља јавне послове који се по свом садржају мењају током државног развоја.
Држава се у савременом свету појављује као пресудни чинилац
конкурентске способности и то тако што ствара услове за брз и уравнотежен
економски раст и преузима ризике отворене економије. Она може значајно
унапредити или умањити конкурентску способност предузећа на свом подручју
квалитетом своје структуралне политике и способношћу да предузетницима
понуди повољне услове приступа факторима производње – квалификована
радна снага, капитал, услуге предузећима – инфраструктуру и правну
сигурност.
Промене које настају као последица глобализације изискују и мењање
државне управе интервенцију која се огледа пре свега у проналажењу начина да
се смање издаци и јавна давања, односно да јавна управа буде чим ефикаснија.
Један од начина да се то оствари је и све веће партнерство приватног и јавног
сектора.
Кључне речи: јавна управа, глобализација, квалитет организованости

GOOD PUBLIC ADMINISTRATION AS A PREREQUISITE OF THE
HIGHLY ORGANIZED SOCIETY
Abstract: Public administration involves all government organizations,
included into the machinery of governement. The public administration carries out

2
3

Проф. др Даница Дракулић, Економски факултет Суботица, Сегедински пут 9-11
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public and solves all specific policy problems that change during the state
development.
The state in contemporary world appears as a decisive factor of competitive
capability, creating conditions for fast and balanced economic develoment, and takes
the risk of open economy. It can significantly advance or diminish competitive
capability of the enterprize in its field by the quality of its structural policy and
capabilities to offer to enterpreneurs favorable approach conditions to production
factors – skilled labor, capital, services to enterprizes – infrastructures and legal
security.
Changes appearing as a consequence of globalization require the change of state
administrative intervention that is seen, primarily, in the way of reducinng public
expenditure and investment, i.e. public administration should be more efficeient. One
of the ways to realize this is bigger partnership of private and public sectors.
Key words: public administration, globalization, organizational qualit

1. Увод
У овој научној расправи покушаће се јавној управи приступити више са
инструменталног, а мање с политичког аспекта. Тако ће се мање тражити
одговор на политичко питање, „шта треба радити“, а више на менаџерско
питање, „како треба радити“. Јавна управа постаје све већа и у мноштву својих
сложених стручних делатности нужно све самосталнија. Истовремено јавна
управа постаје и све скупља. Савремене државе настоје унапредити рад јавне
управе како би побољшали своју конкурентност у борби за привлачење страних
инвестиција. Да би у томе успеле нужно морају инфлацију свести на најмању
могућу меру, осигурати стабилност националне валуте, а посебно фискалну
дисциплину. Надаље, оријентисаност на регионалну и/или глобалну укљученост
такође захтева строгу фискалну и економску дисциплину.

2. Битне одреднице јавне управе
Под јавном управом подразумевају се све управне организације од којих
је састављен државни апарат једне државе. Управа обавља јавне послове који се
по свом садржају мењају током државног развоја.
Делатности које у ширем смислу припадају јавној управи представљене
су у табели 1.
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Табела 1: Запосленост у јавном сектору Републике Србије
Јавна
државна
администрација

Јавна
локална
администрација

135.970
52.190
2001.
101.740
60.270
2006.
Извор: Политика, 16.10.2006.

Администр
ација сви
нивои
администрације
61.860
58.720

Образовање и
култура

Здравствени и социјални
радници

Укупно
јавни
сектор

112.320
117.050

148.070
139.360

510.410
477.140

Увођење тржишне логике и неизбежно смањивање јавне потрошње у
протеклих 6 година погодило је, мање или више, и запослене у јавном сектору
Србије. Запосленост је од 2001., до краја 2005. године смањена за око 7%, што
није заобишло ни јавни сектор.
Често присутном уверењу да је администрација предимензионирана и
некомпетентна, главни виновник многих потешкоћа наше транзиције,
супротстављају се мишљења да је заправо основни проблем што је она
неразвијена, као напр. пореска, често и нестручна. Привреду не спутава само
прекобројна администрација, већ неквалификована и слабо плаћена
администрација и нереформисан укупан јавни сектор. 4
Табела 2: Укупан број запослених у јавној управи и јавним службама Републике
Хрватске
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
Јавна
управа,
обрана и обвезно
социјално
осигурање
Образовање
Здравствена
заштита и социјална
скрб
Опскрба
електричном
енергијом, плином и
водом
Услуге
јавних
пошта
Уклањање отпадних
вода, одвоз смећа,
санитарне и сл.
дјелатности

123 503

122 541

118 179

116 205

107 241

105 085

82 868
72 057

83 886
71 835

85 318
82 630

86 896
83 989

89 395
85 386

91 933
86 935

27 351

27 400

27 112

26 809

27 116

27 274

12 146

12 146

-

11 896

11 949

-

6 206

6 203

-

-

-

-

4

Дракулић Д. (2006), Критична питања транзиције у Србији шест година после, Анали
Економског факултета Суботица, број 16.
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Извор: СЛЈХ, различита годишта
Држава у свом појавном облику настаје кроз стварањем професионалне
државне управе. Управа представља извршну организацију политичког система.
То значи да службеници јавне управе нису чланови групације која доноси
политичке одлуке. Јавна управа у поређењу с групом која доноси одлуке,
представља инструмент власти – ни мање, ни више. У складу с тим, Вебер
закључује да «за вођење управе треба увек да су у нечије руке стављена
овлашћења заповедања», принудног елемента који и данас, несумњиво постоји
унутар управне организације. Улога принуде у управи опада с развојем
цивилизације, опште културе чланова заједнице и с растом потреба. Основни
задаци државне управе јесу: 1) осигурање стабилне државне власти, 2)
регулисање освновних друштвених процеса, 3) производња услуга и добара који
служе задовољавању интереса држављана, 4) спречавање оштећења природне
околине, 5) исправљање насталих оштећења.
Појединци који раде у јавној управи већином су професионалци, тј. раде
за плату која је основ њихове материјалне егзистенције. У јавној управи
Републике Хрватске постоје две категорије запослених: државни службеници и
намештеници. »Државни службеници су особе високе, више или средње стручне
спреме у државним телима, који као редовно занимање обављају послове из
делокруга тих тела утврђене прописима«, односно »Државни службеници су и
особе високе, више или средње стручне спреме који у државним телима
обављају информатичке послове, опште административне послове, планске,
материјално-финансијске и рачуноводствене послове, те сличне послове«. 5
Намештеници су особе средње и ниже стручне спреме који у државним телима
раде на помоћно-техничким пословима и осталим пословима (послови возача,
графичара, домара, електромеханичара, телефониста, кувара, портира, чишћења
радних просторија и сл.) чије је обављање потребно ради правовременог и
квалитетног обављања послова из делокруга државних тела. 6
3. Рефлексије глобализације и децентрализације на организованост
јавне управе
Од XIV века глобална међузависност држава се повећава због
континуираног смањивања економских удаљености. Последњих петнаестак
година сведоци смо спектакуларног убрзања смањивања ових удаљености. До
смањивања економских удаљености дошло је пре свега захваљујући
побољшањима у транспортним технологијама, уклањању царинских баријера,
креирању међународних институција, телекомуникацијама и сл. Развој модерне
5

Закон о државним службеницима и намјештеницима, Народне новине, бр. 27/2001., чл.
1. ст. 2. и 3.
6
Исто, чл.1. ст. 4.
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државе и јавне управе све више је прожет регионалном и/или глобалном
испреплетеношћу. Данашње државе могу изградити мреже транснационалне
регулације, било удруживањем у шире политичке склопове, било стварањем, у
међусобној сарадњи, посебних транснационалних регулативних организација и
институција. Управљање глобализацијом захтева јаку међународну
интервенцију. Појава новијег времена јесу управни службеници међународних
управних организација. То значи да јавна управа националне државе мора бити
носилац напора да се заостајање земље превлада и тако предухитри
искључивање из глобалне економије. Смањем економских удаљености долази до
повећања међусобне сарадње, организациони облици се шире, посуђују једни од
других и стварају мешавину која у великој мери одговара заједничким моделима
производње и конкуренције.
Глобализација има утицај на бројна (не)економска подручја живота, све
више ограничавајући могућност влада националних држава да делују независно.
Прошло је време када су владе могле доносити интервенционистичке одлуке
без разматрања како ће се те одлуке одразити на друге државе. Но, то не значи
да је процесом глобализације држава гурнута у страну. Она се и даље појављује
као пресудни чинлац конкурентске способности, али само под условом да
креира претпоставке за брз и уравнотежен економски раст те да преузима ризике
отворене економије. У оквиру нове институционалне економије, Оливер
Вилиамсон анализира трансакцијске трошкове на које снажно утичу владине
структуре. Промене у владиним алтернативама имају директан утицај на
“компаративне тржишне трошкове”, а што коначно утиче на конкурентност
сваког субјекта. Тако институције постају “shift parameter” прилагођен
одређеним актерима на тржишту. Познато је да компаније покушавају утицати
на своје окружење, али када је у питању институционални оквир знатно су
успешније велике и моћне корпорације; оне успевају изборити измене закона,
релевантних прописа и правила – како би се унапредила њихова конкурентска
предност. Велике компаније имају моћ и знају начине придобијања државних
структура: лобирањем, подмићивањем и куповином корумпираних политичара,
који тако постају њихови најјачи промотери.
Децентрализација означава слабљење контроле из једног места у
организацији над неком делатношћу. Децентрализација трансформише
структуру управе. До децентрализације долази због жеље да се унапреди
квалитет пружених јавних услуга, повећање квалитета упављања давањем већих
овлашћења локалној заједници, тежње да се смањи ризик од националне поделе
по регионалним и етничким линијама. Децентрализација треба да има за
резултат флексибилнију и ефикаснију јавну управу. Потпуна децентрализација,
тј. потпуни престанак контроле из центра у организацији једнако је немогућа као
и савршена централизација. Организација није само подела рада. Она је уједно и
јединство сврхе. То надаље значи да постоје делатности које је боље
централизовати попут одбране и монетарне политике, односно да постоје
делатности које је боље спустити на нижи ниво (ниво округа) попут образовања,
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здравства и социјалне заштите или попут делатности као шту су заштита од
пожара и водоснабдевање које треба спустити на ниво локалне управе. Тренд
унутрашње децентрализације чини се незаустављивим као и процес
глобализације. Децентализација носи са собом и одређене ризике посебно када
се спроводи ad hoc као реакција на неки ургентни проблем. Децентрализија
може довести до дуплирања послова, недовољне запослености у структурама
централне власти, проблема координације, регионалних неједнакости и
социјалних конфликата. Управљање процесом децентрализације захтева јаку
националну акцију.
4. Унапређење успешности организованости и рада јавне управе
Основни захтеви који су се постављали пред традиционалну јавну
управу могу се представити са 3Е: економичност, ефикасност и ефективност.
Полазећи од тога могло би се закључити да је добра јавна управа она која
испуњава претходно наведена три захтева. Но, да то није тако потврђује и
податак да се пред савремену јавну управу поставља још једно Е (Equity –
једнакост). Компромис за који неки економисти верују да постоји између
једнакости и ефикасности може постојати само у кратком року, у дугом року не.
У извештају Комисије Уједињених нација наводи се да »квалитет јавне
управе зависи у великој мери од посвећености, способности и поштења јавних
службеника. Управни систем не може бити бољи од људи који га воде, у
којима се, можемо рећи, тај систем персонализује«. Када се говори о етици
јавних службеника, тада се чини примереним посматрати следећа четири
односа: 1) однос службеника према грађанима као појединцима, 2) однос
службеника према друштву као целини, 3) однос службеника према управној
организацији и 4) однос службеника према раду. 7
Упркос културним разликама између појединих држава све је
очигледније да постоји слагање око основних вредности добре управе (цф.
графикон 1).

7

Цф. више: Пусић, Е.: Наука о управи, Школска књига, Загреб, 2002., п. 247 – 254.
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Графикон 1: Најчешће спомињане вредности јавнога сектора у државама
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Извор: Public Trust: Ethics management measures in 29 OECD countries, OECD
2000.
Промене којима је изложена држава као организација власти
директно одређују положај јавне управе. Но, исто тако може се тврдити да јавна
управа утиче на успешност и дужину трајања тих промена. Да би јавна управа
остварила постављене циљеве у последњих 30 година уочена су три велика
таласа у функцији тражења оптималне организованости јавне управе:
Први талас, мања јавна управа –заснива се на смањивању броја
запослених у јавној управи и контроли издатака јавне управе, односно покушају
да се ти издаци смање, и тако јавна управа учини што ефикаснијом. Идеја на
којој се заснива гласи «do more with less». Да би се идеја у пракси и реализовала
нужна је фискална дисциплина. Тако су у раздобљу од 1980. до 1990. године
многе високо развијене државе значајно смањиле свој буџетски дефицит, а неке
су попут Аустралије, Канаде, Данске, Финске Ирске, Исланда, Норвешке,
Шведске и САД забележиле буџетски суфицит. Смањење владиних издатака
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захтева мањи број државних интервенција, већу ефикасност тих интервенција
или комбинацију једног и другог. Тако се умни и физички капацитети јавне
управе желе скренути с ангажовања на доказивање потребе за повећањем
буџета, проналажења нових начина финансирања или оправдања раста јавне
потрошње, на побољшање властите ефикасности. Строга контрола пореске
дисциплине може економску политику заменити буџетском политиком, а за
резултат имати фискалну државу.
Однос државе наспрам развоја и благостања видљив је у структури
агрегатне потрошње затворене привреде, где се национални доходак (Y) дели
на: инвестициону (I), личну(C) и јавну или државну потрошњу (G). Односно:
Y = I + C +G
Због мултипликативних учинака, на будући развој највећи утицај има
инвестициона, затим лична, а најмањи јавна потрошња. Неизбежним се намеће
питање, колико се поједине владе залажу за раст инвестиционе и личне
потрошње. Чак и декларативно залагање за развој, пропраћено је растом пореза
и других дажбина што по самој логици повећава буџет, а смањује удео
инвестиционе и личне потрошње.
Други талас, боља јавна управа – темељи се на бољем квалитету и већој
доступности јавних услуга. До другог таласа долази због притиска јавности.
Реформа је имала два циља: 1) да се јавна управа што више приближи грађанима
и 2) да се повећа одговорност јавне управе. Настанак другог таласа приписује се
развоју информационих и комуникационих технологија, образовању,
секуларизацији друштва и акумулацији богатства. Грађани захтевају боље
услуге уз ниже цене. Да би се јавна управа приближила грађанима нужно је да
се осигура транспарентност њеног рада, у што већој мери укључе грађани у
процес пружања услуга, да се услуге индивидуализирају те да се осигура пуна
доступност услуга. У складу с тим у Републици Хрватској је по угледу на
високоразвијене државе успостављен «one-stop-shops», установе у којима се
могу добити различите услуге одједном. Повећање одговорности јавне управе
предуслов је повећању аутономије и флексибилности јавне управе. Давање веће
аутономије јавној управи захтева и бољу контролу њеног рада. Наиме,
неправилности и манипулације које се одвијају у јавном сектору, вишеструко
надмашују све негативности с којима се суочава приватни сектор. Државна
ревизија по правилу открива само поједине случајеве које из техничких разлога
није могуће прикрити јер се преносе на следеће раздобље, док се највећи део
“осталих неправилности” ни не открива. Државно тужилаштво ретко покреће
кривичне пријаве против одговорних у министарствима и припадајућем јавном
сектору. Оно што је из политичких разлога морало отићи у јавност, оправдава се
на различите начине и препушта забораву. Чини се примереним контролу и
евалуацију јавне управе препустити спољним организацијама. Систем контроле
јавне управе треба да обухвати: утврђивање мерила за оцењивање резултата,
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утврђивање личних задужења и одговорности за резултат, утврђивање начина
прикупљања података потребних за контролу и начин њиховог поређења са
постављеним мерилима, исправљање недостатака утврђених контролом. Нова
парадигма јавне управе за 21. век треба да се заснива на четири P: Policy,
Performance, Probity i Propriety. Потребна су сва четири елемента да се осигура
чврстоћа и постојаност административног система.
Трећи талас, усмерен је на кориговање непредвиђених ефеката прва два
таласа и усклађивање повећане менаџерске аутономије с очувањем кохезије и
интегритета јавне управе.
5. Партнерство приватног и јавног сектора у функцији повећања
ефикасности јавне управе
У склопу традиционалне економије, позната је подела на приватни и
јавни сектор. Развој улоге јавног сектора повећао је број контаката између
приватног и јавног сектора. Повећани број контаката између ова два сектора
донео је са собом бројне прилике, али и бројне проблеме. Питања “шта, како и
за кога производити” чине се примеренијима за приватни сектор. Међутим, чак
и у подручју приватног сектора држава интервенише или се меша у односе на
тржишту и тако утиче на ефикасност приватног, готово подједнако као и јавног
сектора. Помоћу монетарне, кредитне или фискалне политике – држава мења
услове привређивања јавном и приватном сектору. Многе државе се не
придржавају принципа равноправности, те су чести примери да се на терет
државног буџета санирају губитци појединих приватних подузећа, док се
истовремено другим истородним субјектима ускраћује било каква помоћ.
Појам приватно-јавног партнерства није новијег датума; његови зачеци
су у XVII и XVIII веку поводом изградње канала и мостова у државама Западне
Европе. Златно доба приватно-јавног партнерства је 19. век када се оно шири на
подручје водоснабдевања, расвете, збрињавања отпадних вода, транспорта и сл.
Партнерство се јавља као функција историјског, економског, социјалног и
политичког контекста те је његова примена могућа на свим нивоима. Настаје
удруживањем капитала у подручјима где је јавни капитал недовољан за
финансирање већих инвестиционих активности, а за превладавање недостатака
капитала јавља се приватни интерес као
.
Јавни радови и набавке намењене службама централне, регионалне и
локалне власти те предузећима и јавним организацијама чине 15 % привредне
активности земаља чланица ЕУ. Јединствено тржиште захтева отварање јавног
сектора унутаркомунитарној конкуренцији. Крајем осамдесетих година јавна
власт је на отвореном тржишту покривала само 2 % потреба, упркос предности у
ценама, квалитету и услугама које је конкуренција могла понудити. Прва
директива о укидању ограничења слободног давања услуга у подручју јавног
тржишта радова и уступања тржишта јавних радова посредством агенција или
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њених подружница прихваћена је 1971. године. Отварање тржишта јавних
набавки започето је пет година касније.
Модел јавно-приватног партнерства наметнуо се као примарни начин
припреме и реализације пројеката који су у надлежности јавног сектора, и то на
локалном и државном нивоу. Притом је приватни партнер одговоран за бар две
од наведних ставки: иницијација пројекта и планирање, изградња, управљање,
власништво, финансирање, генерисање прихода. Постоји неколико модела
приватно-јавног партнерства. БОТ (Built-Operate-Transfer) модел је
најраширенији међу њима. Од осталих модела издвајају се БОО, лизинг,
уговарање и франшизе. Према БОО моделу, за разлику од БОТ модела, не
долази до трансфера власништва него добро остаје у рукама приватних улагача.
Leasing је облик партнерства при којему приватна страна уговора с јединицом
власти право управљања над добром (и право генерисања прихода) на одређено
време. При том то добро остаје у рукама државе. У односу на остале моделе, код
леасинга се не улаже у фиксну имовину. Франшизе се сматрају будућношћу
финансирања, а дефинишу се као режим у коме јавно тело уговара
управљање/изградњу јавне грађевине путем арбитраже или компетитивно
тендеринга и где управљач/градитељ може бити у приватном, јавном или
мешовитом власништву или партнерству. Који ће се облик партнерства
користити зависи о: природи и локацији пројекта, тржишним захтевима и
ограничењима, политичком контексту и чињеницама које су релевантне
јединицама власти, а које се тичу односа према ризицима.
Концепција партнерства атрактивна је јер: 1) коришћење приватног
капитала смањује јавно задуживање и директна улагања државе чиме се
повећава њена кредитна способност, 2) убрзава се процес развоја
инфраструктуре јер се реализују пројекти чије би остварење због недостатка
средстава било продужено, 3) скраћује се време изградње и повећава се
ефикасност, 4) ризик се преноси на приватног улагача, долази до трансфера
технологије и управљачких вештина, 5) услуге се наплаћују директно од
корисника, а не пребацује се на текуће или будуће пореске обвезнике, 6) влада
задржава стратешку контролу над пројектом који се након истека уговорног
раздобља враћа јавном сектору.
Искуства су показала да је приватно-јавно партнерство ефикасно код
улагања у саобраћајну инфраструктуру (аеродроми, изградња железница, путева,
тунела и мостова), те код пројеката везаних уз услужну делатност (електране,
телекомуникације и сл.)
6. Закључак
Јавна управа обухвата све управне организације од којих је сачињен
државни апарат. Она је истовремено инструмент власти и нослац бројних
послова којима се задовољавају потребе грађана. Глобализација и
децентрализација су два основна фактора која врше најснажнији утицај на
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организацију јавне управе. Основни задатак јавне управе на почетку XXI века
јесте спречити заостајање земље и тако предухитрити искључивање из глобалне
економије. Да би се тај циљ оставарио развијене државе су кроз три «таласа»
покушале оптимализирати јавну управу, односно побољшати ефикасност јавног
сектора. Економије у целом свету глобално су постале међусобно зависне, те
добра јавна управа конкурентско профилирање властите економије треба
заснивати на партнерству. Прелаз на нови квалитет организованости друштва
захтева преиспитивање постојеће јавне управе и стварање нових институција у
националним оквирима и глобално.
Захтеви који се постављају пред савремену јавну управу могу се
представити с 4Е: економичност, ефикасност, ефективност и једнакост, док
основне вредности добре јавне управе чине: непристраност, законитост,
интегритет, транспарентност, ефикасност, једнакост, одговорност и праведност.
Разлоге за поновну актуелност јавно-приватног партнерства треба тражити прво,
у чињеници да је пракса показала већу ефикасност приватног сектора у односу
на јавни сектор, и друго, недостатак финансијских средстава приморао је јавни
сектор да препусти приватном сектору иницијативу у оним сегментима где
државна присутност није нужна. Уз претпоставку јавно-приватног партнерства
могу се остварити значајни учинци у рационализацији јавне управе, осигурати
да интензитет раста производње буде изнад интензитета раста државне
потрошње, односно осигурати да држава троши мање од свог доприноса расту
укупне производње.
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Проф. Др Ђуро Кутлача 8

ОРГАНИЗАЦИЈА НИ СИСТЕМА СРБИЈЕ-УЗРОК ИЛИ ПОСЛЕДИЦА (НЕ)ДОПРИНОСА НАУКЕ РАЗВОЈУ ЕКОНОМИЈЕ СРБИЈЕ 9
Апстракт: У литератури је показано да научноистраживачки (НИ) и
истраживачко-развојни (ИР) системи држава Централне и Источне Европе у
периоду транзиције нису допринели бржој и ефикаснијој трансформацији
централно-планских у тржишне економије. У раду се анализира како је
организација НИ и ИР система Србије у периоду од 1980. до 2004. године
утицала на развој привреде Србије. Посебно се анализирају промене у НИ и ИР
систему у периоду од 1991.г., које су се догодиле без утицаја управљачких
структура и механизама државе, и ефекти тих промена на сам НИ и ИР
систем и на стање привреде државе. Zакључна разматрања дискутују
неопходност предузимања управљачких акција надлежних државних
институција за реструктурирање НИ и ИР система Србије у односу на
супротну хипотезу по којој овај систем треба препустити трансформацији по
себи, уз минимално администрирање државе.
Кључне речи: 1. НИ систем; 2. Србија; 3. Реструктурирање; 4.Транзиција.

ORGANIZATION OF R&D SYSTEM IN SERBIA – THE CAUSE OR
CONSEQUENCE OF (IR)RELEVANCE OF S&T SYSTEM FOR
ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract: Previous research has proved that R&D systems in Central and
East European Countries during transition period failed to contribute faster and more
efficient transformation from central planning into market economies. Paper presents
analysis of influence of organization of R&D system in Serbia on country’s economic
development. Changes within R&D system since 1991 are of particular interest in this
analysis, because of fact that there are no government actions toward change in R&D
system during that period. Concluding chapters discussed necessary actions which
should be introduced and managed by the authorities in order to restructure R&D
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system in country, as hypotheses opposite to one which suggest that R&D system
should be transformed without government interference.
Key words: 1. R&D system; 2. Serbia; 3. Restructuring; 4. Transition.
1.

УВОД

У литератури је показано да научноистраживачки (НИ) и истраживачкоразвојни (ИР) системи држава Централне и Источне Европе (ЦИЕ) у периоду
транзиције нису допринели бржој и ефикаснијој трансформацији централнопланских у тржишне економије тих држава: “Раст је последица процеса
стварања и дифузије знања и учења у фирмама, без подршке НИ система”
[Radosevic, 1999]. И новија истраживања НИ и ИР система ново формираних
држава Западног Балкана наглашавају да је у тим државама:
- научно-технолошка (НТ) инфраструктура застарела,
- несразмерно велика концентрација НИ и ИР ресурса у основним истраживањима, у односу на примењена и развојна истраживања, а све то у
комбинацији са сиромашним финансирањем свих НИ и ИР активности,
- велики дефицит тражње индустрије и пословног сектора у целини за
примењеним и развојним истраживањима, у комбинацији са врло малим
трошковима пословног сектора за НИ и ИР активности,
- релативно остарели људски ресурси у НИ и ИР систему суочени са
негативним ефектима интерног и екстерног “одлива мозгова”,
- минимална (значајно испод могућности) интеграција у НИ и ИР пројекте
Европске уније (ЕУ) [GFF, 2006].
У раду се анализира како је организација НИ и ИР система Србије у
периоду од 1980. до 2004. године утицала на развој привреде Србије. За анализу
је усвојен оквир базиран на концепту националног иновационог система
(НИС) 10, јер тај концепт укључује све факторе који утичу на развој, дифузију и
коришћење иновација, као и односе између тих фактора. Интеракција и
међузависност су фундаменталне карактеристике тог концепта. Интеракције су
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. Овде се наглашава да, поред организација НИ и ИР система,
кључну улогу имају иновативне фирме, које успостављају везе и интеракције са
универзитетима и институтима, као и са другим фирмама, снабдевачима,
конкурентима, корисницима њихових производа и/или услуга.
Посебно се анализирају промене у НИ и ИР систему Србије у периоду од
1991, које су се догодиле, углавном, без утицаја управљачких структура и меха10

НИС је комплексна мрежа предузећа, универзитета, ИР института, професионалних друштава, финансијских институција, образовне и информационе инфраструктуре, државних агенција и јавних ресурса, за генерисање, дифузију и примену научних и
технолошких знања [Lundvall, 1992; Kuhlman, 2003].
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низама државе. Анализирају се, даље, ефекти тих промена на сам НИ и ИР систем и на стање привреде државе. Zакључна разматрања дискутују неопходност
предузимања управљачких акција надлежних државних институција за реструктурирање НИ и ИР система Србије у односу на супротну хипотезу по којој овај
систем треба препустити трансформацији по себи, уз минимално администрирање државе. Реструктурирањем ће се формирати основни механизми и
инфраструктуре НИС [Lundvall, 1992; Кuhlman, 2003], као предуслов за
успостављање економије засноване на знању [Кутлача и Семенченко, 2004].
2. ОРГАНИЗАЦИЈА НИ И ИР СИСТЕМА СРБИЈЕ
За потребе анализе овог рада, дефинише се организованост НИ и ИР
система као достигнути ниво успостављености и функционисања следећих
институција и механизама:
- Институције и механизми нормативно-правног регулисања и
административног 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.
На слици 1 дата је структура НИ и ИР система Србије према моделу
предложеном у оквиру PRIME мреже [PRIME, 2004], где је НИ и ИР систем део
укупног НИС. НИ и ИР систем Србије, по том моделу, 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 уводу је наглашено да је НИС концептуални оквир анализе у раду, уз
напомену да је у свим државама Западног Балкана у току процес радикалних
институционалних и структурних промена [GFF, 2006]. Реструктурирањем НИ и
ИР система ће се формирати основни механизми и инфраструктуре НИС. Индикатори функционисања НИС представљају основу за оцену доприноса реструктурираног НИ и ИР система расту и развоју економије државе [EC, 2005].
У наставку рада даје се анализа четири наведена елемента
организованости НИ и ИР система Србије. Стање НИ и ИР система Србије и
дискусија промена у НИ и ИР систему Србије, историјски посматрано од 1980.
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године до скорашњих расположивих статистичких података дата је у
референцама [Кутлача и Лазић, 1998], [Кутлача, 2004], [Кутлача, 2005].
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Технолошки
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драгоцене
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НИ и ИР
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САНУ
36 института
чији оснивач је
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НТ
Инфраструктура:
- ИНТЕРНЕТ
(Академска
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- Банка гена
- Акцелератор
6 приватних
универзитета са 49
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Приватни сектор – НИ
Мултинационалне
компаније

Мала и средња
предузећа →
СW индустрија

Још увек нису, формално, део НИ и ИР система Србије
Слика 1: Структура НИ и ИР система Србије
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, објављен
13.07.1993. године у Службеном гласнику Републике Србије, број 52/93
– даље: Закон о НИД-1993;
2. Закон о научноистраживачкој делатности из 2005. године, објављен
12.12.2005. године у Службеном гласнику Републике Србије, број 110/05
– даље: Закон о НИД-2005;
Уз Закон о научноистраживачкој делатности из 2005. године мора се
навести и Закон о иновационој делатности (даље: Закон о ИД), објављен
12.12.2005. године у Службеном гласнику Републике Србије, број 110/05, јер та
два закона чине интегрални нормативно-правни оквир регулисања НИ и ИР рада
и иновационе делатности у Србији од 2005. године. У табели 1 је дато поређење
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та два закона према аспектима НИ и ИР система Србије који су њима
нормативно-правно регулисани.
Табела 1: Компаративна анализа закона о НИД у Србији из 1993. и 2005.г.
Аспект

Закон о НИД-1993

Закон о НИД-2005 и Закон о ИД

Основне НИ делатност је стваралачки рад на
НИД је делатност од посебног значаја за свеодредбе освајању нових знања с циљем
укупни развој РС заснован на знању, а заједно
подизања општег цивилизацијског
са високим образовањем, главни је чинилац и
нивоа друштва и коришћење тих знања покретач привредног и укупног друштвеног
у свим областима друштвеног развоја, развоја. НИ је систематски стваралачки рад
укључујући развој технологија и
који се предузима ради откривања нових знања,
њихову примену.
с циљем подизања општег цивилизацијског
НИ делатност се остварује на
нивоа друштва и коришћења тих знања у свим
повезаности основних, примењених и областима друштвеног развоја. НИД се
развојних истраживања и
остварује: основним, примењеним и развојним
оспособљавањем кадра за НИ рад.
истраживањима и оспособљавањем кадра за НИ
рад. Дефинише се 10 начела и 6 циљева НИД.
Закон о ИД:
Овим законом уређују се основна начела,
циљеви и организација примене научних
сазнања, техничких и технолошких знања,
инвентивности и проналазаштва, у функцији
стварања и реализације, у односу на постојећу
техничкотехнолошку основу, нових и
побољшаних производа, процеса и услуга, као
покретача развоја Србије.
Под иновационом делатношћу сматра се
делатност која се предузима ради стварања
нових производа, технологија, процеса и услуга
или значајне измене постојећих, а у складу са
потребама тржишта. Под иновацијом сматра се
нови производ, процес, технологија или услуга
са уникатним својствима, настала применом
властитих или туђих резултата НИ рада, открића и сазнања, кроз сопствени концепт, идеју
или метод за њено стварање, која је са одговарајућом вредношћу пласирана на тржишту.
Општи Прописује се обавеза Владе да утврди Прописује се обавеза Владе да утврди Стратеинтерес у Политику НТ развоја Србије. Дефини- гију НТ развоја Републике. Дефинише се 13 прНИД
ше се 12 програма којима се остварује ограма којима се остварује општи интерес Републике у НИД – додатни је Програм НИ рада
општи интерес Републике у НИД.
Рестриктивно дефинисани реализато- центра изузетних вреднос-ти; посебно наглашен Програм развоја информатичког друштва.
ри програма – корисници средстава
буџета за НИД: А – Програме из члана Рестриктивно дефинисани реализатори програма – корисници средстава буџета за НИД:
5. овог закона могу остваривати:
А – Програме из члана 5. овог закона могу
1) САНУ и Матица српска;
остваривати:
2) универзитети и факултети;
1) САНУ и Матица српска;
3) институти;
4) институти у саставу предузећа и 2) НИ организације (институти,
ИР јединице у саставу предузећа и
високошколске установе и центри
установа.
изузетних вредности).
Б – Послове НИД у организацијама из Б – Послове НИД у организацијама из члана 6.
чл. 6. обављају лица која испуњавају
овог закона обављају лица која испуњавају
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Аспект

Закон о НИД-1993

Закон о НИД-2005 и Закон о ИД

услове утврђене законом (даље:
истраживачи).
Тела
Влада образује Републички савет за НТ
надлеж- политику као своје саветодавно тело.
на за
НИД

услове утврђене овим законом (у даљем тексту:
истраживачи)
О квалитету НИ рада и развоју НИД старају се:
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;
6) Министарство.
Органи- Институти:
Институти:
зације
1) Научни институт (мин: 25
1) Научни институт (мин: 20 истраживача, од
које обавистраживача, од тога 10
тога 3 ВНС/НСт + 7 НС/ВНС/НСт + 10
љају НИД
НС/ВНС/НСт + 10 ИС)
ИС)
2) ИР јединица (мин: 5 истраживача, 2) ИР институт (мин: 12 истраживача, од тога
од тога 1 НС/ВНС/НСт + 2 ИС)
1 ВНС/НСт + 6 НС/ВНС/НСт + 5 ИС)
3) Центар изврсности (тај статус може стећи
институт, односно ВШ установа или
њихов организациони део/делови, ако су у
периоду од 5 година остварили врхунске и
међународно признате научне и стручне
резултате у одређеној научној дисциплини
и на основу тога имају развијену
међународну НТ и техничку сарадњу.).
Рестриктивно регулисање назива институт.
Закон о ИД:
Нослаци ИД су: развојно-производни центри,
ИР центри, иновациони центри,
пословнотехнолошки инкубатори, НТ паркови,
високо-школске установе, институти,
привредна друштва и предузетници.
Ради обављања делатности истраживања,
стварања, развоја, примене и пласмана
иновација, и добијања статуса организације за
обављање ИД (даље: иновациона организација),
у Министарству се може регистровати:
1) развојно-производни центар (мин. 2 ВС);
2) ИР центар (8 ВС, 2 Др, 4 Др/Мр);
3) иновациони центар (2 Др + 10 студената);
4) пословно-технолошки инкубатор (мин. 3
ИР организације, запослена 2 ВС);
5) научно-технолошки парк (мин. 5 ИР орг., 3
Др);
6) регистрована физичка лица – иноватори.
Истражи- Рестриктивно дефинисање статуса:
Рестриктивно дефинисање статуса:
вачи
Истраживач је лице са високом
Истраживач јесте лице са најмање високом
стручном спремом, односно са најмање
стручном спремом које је успешно
завршеним основним академским студијама,
обавило приправнички стаж за НИ
послове. Истраживач може бити и лице које ради на НИ и развојним пословима и које
са ВС спремом које није обавило при- је изабрано у звање, у складу са овим законом.
Истраживачка звања:
правнички стаж, а има најмање 4
године радног искуства у одговарајућој - истраживач-приправник (ИП)
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Аспект

Закон о НИД-1993

Закон о НИД-2005 и Закон о ИД

области рада, објављене стручне или
- истраживач-сарадник (ИС)
научне радове, односно запажене
Научна звања:
резултате у ИР или стручном раду и ра- - научни сарадник (НС),
ди на ИР пословима. Истраживачка зва- - виши научни сарадник (ВНС)
ња: истраживач-приправник (ИП) и ист- - научни саветник (НСт).
раживач-сарадник (ИС). Научна звања:
научни сарадник (НС), виши научни сарадник (ВНС) и научни саветник (НСт).
Права и Нема.
Рестриктиван радни статус: Лице изабрано у
обавезе
звање НСт заснива радни однос на неодређено
запосвреме, НС и ВНС на период од 5, ИП на период
лених у
од 3, а ИС на период од 3 године, са могућноинституту
шћу продужења радног односа за још 3 године.
Финанси- Рестриктивно коришћење средстава: Рестриктивно коришћење средстава:
рање
Институт, односно ИР јединица, има
За финансијска средства из буџета Републике
право учешћа на конкурсу за
намењена реализацији програма од општег
остваривање програма из члана 5. овог интереса утврђених у члану 10, као и посебних
закона ако испуњава услове утврчене у програма и пројеката, конкуришу, под једнаким
чл. 16, 17. и 27. овог закона, односно
условима, НИ организације које су уписане у
ако се налази у Регистру НИ
Регистар НИ организација, и ИР центри и иноорганизација.
вациони центри који су уписани у Регистар ИД.
Средства буџета Републике могу се доделити
нослацима ИД из чл. 5, по основу јавног позива
за подношење захтева за доделу средстава, под
условима:
1) да се ИД финансира коришћењем
бесповратних буџетских средстава;
2) да средства буџета Републике не буду већа
од 50% неопходних средстава за
реализацију појединих ИД и пројеката.
Ради обезбеђивања финансијских средстава за
подстицање ИД, оснива се Фонд за ИД.
Евиден- Министарство води регистре:
Министарство води регистре:
ција
1) Акредитованих НИ организација 1) Акредитованих НИ организација,
2) Истраживача који су стекли звање 2) Истраживача који су стекли звање по
по овом закону
закону,
3) Високотехнолошка привредна друштва
(улажу у ИР више од 8% од својих расхода
на годиш.нивоу,
4) Средњетехнолошка привредна друштва
(улажу у ИР 3-8% од својих расхода на
годишњем нивоу.
Прелазне Институти у НИД поднеће Министарс- Институти регистровани по Закону о НИД из
одредбе тву захтев за оцену испуњености услова 1993. дужни су да се у року од 1 године
у складу са овим законом до 31.12.93. акредитују по овом Закону.

На основу главних карактеристика закона из 1993. и 2005. године,
наглашавају се следећи налази поређења тих закона:
◊ Обухват:
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◊

Оба закона нормативно-правно регулишу НИ и ИР делатност. Додатно,
Законом о ИД из 2005.г. 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 [OECD, 2005], 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 OECD /
ЕU 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:
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.г., 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.г. 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;
(b) 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 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,
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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" [Euroscience News, 2006];
(c) Закон о НИД-2005 уноси и рестриктивно коришћење самог назива
институт – чл.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''".
(d) 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.г.:
a) Стриктно се дефинишу организациони облици за НИ и ИР рад и ИД;
b) Прописују се минимални људски ресурси за поједине организационе
облике за бављење НИ, ИР и ИД;
c) Прописују се минимални НИ и ИР капацитети НИ, ИР и ИД
организација.
2.2. Институције
и
механизми
функционисања НИ и ИР система

мониторинга

и

евалуације

Усвојеним законима у 2005, 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:
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◊

Мишљење, које даје Комисији о квалитету НИ рада и доприносу
истраживача - кандидата за избор у научно звање;
◊ Разматрање предлога пројеката за реализацију програма из овог закона и
предлагање министру ранг листе пројеката за финансирање;
◊ Оцена, коју даје Министарству, о научној компетентности истраживача,
односно наставника високошколских установа за реализацију програма и
пројеката утврђених овим законом;
◊ 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.
У току је процедура прве акредитације / регистрације НИ и ИР
организација и организација које обављају ИД, као и формирање регистара НИ,
ИР и ИД организација и истраживача и иноватора.
Поступак акредитације организација понавља се сваке 4 године (могуће
је и раније), а динамика избора/реизбора у истраживачка и научна звања је дата
у табели 1. 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.
2.3. Институције
и
механизми
формирања
и/или
промене
организационог статуса НИ и ИР организација и промене 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;
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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.г.
у односу на закон из 1993.г.
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.г. и из
2005.г. (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 требала 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.

44

Организација научноистраживачког система Србије
____________________________________________________________________

3. УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИ И ИР СИСТЕМА СРБИЈЕ НА
ДОПРИНОС НАУКЕ РАЗВОЈУ ЕКОНОМИЈЕ СРБИЈЕ
3.1.

Резултати НИ и ИР система Србије

Пре анализе доприноса НИ и ИР система Србије развоју економије
државе, указаће се на два облика резултата овог сектора, који представљају
основу међународне конкурентности овог сектора:
1. Резултати, углавном, основних и примењених истраживања – продукција
научних и стручних радова у међународним референтним часописима; и
2. Резултати, углавном, примењених и развојних истраживања – патенти.
У табели 2 дати су подаци о броју научних и стручних радова наших
научника у међународним референтним часописима у периоду 2000.-2005.г., а у
табели 3 подаци о патентној активности домаћих проналазача у Србији.
Табела 2: Продукција научних и стручних радова у међународним
референтним часописима аутора из Србије
Година
2000.
2001.
Број научних радова
1023
990
Број стручних радова
1177
1124
Укупан број радова
2200
2114
Извор: Народна библиотека Србије, Београд,
претраживања базе WOS – Web of Science.

2002.
1011
1298
2309
интерна

2003.
2004.
1163
1410
1372
1782
2535
3192
документација на

2005.
1594
2036
3630
основу

Табела 3: Пријаве патената домаћих проналазача у Србији
Број пријава патената према врсти поднослаца пријаве:
Укупно
Појединци
Фирме
НИ и ИР организације
1999.
219
10
6
235
2000.
280
18
4
302
2001.
331
15
3
349
2002.
325
21
4
350
2003.
330
15
8
353
2004.
448
15
6
469
2005.
351
14
4
369
Извор: Завод за интелектуалну својину, Београд (регистар пријава патената).
Година

Продукција научних и стручних радова у међународним референтним
часописима 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
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инвентивне продукције проналазача у Србији [Кутлача, 1998]. 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.г. 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].
3.2.

Допринос НИ и ИР система Србије развоју економије државе

У другом поглављу су наведени основни елементи организације НИ и
ИР система. Допринос науке развоју економије Србије, међутим, није могуће
екс-плицитно исказати на начин уобичајен у литератури, нпр. користећи модел
раста који је дефинисао Romer, по којем се економска основа одрживог нивоа
технолошког прогреса [Romer, 1990] исказује увођењем новог сектора у
економији, сектора који ствара идеје, за који производна функција има следећи
облик:
•

A t = δ H λA , t A φt

(1)

где су: Å – технолошки прогрес; HA – број радника знања – ствараоца идеја – истраживача; At – залиха идеја која је на располагању радницима знања. Ако се у
Romer-овом моделу узме да су φ=λ=1, што је претпоставка да се за проценат повећања залиха идеја добија пропорционално повећање продуктивности сектора
идеја, добија се да је раст сектора идеја функција нивоа напора који се улаже у
производњу идеја, обезбеђујући одржив ниво раста продуктивности тог сектора.
Овај модел се заснива на концепту националног иновационог капацитета
(НИК) [Furman, Porter, Stern, 2002], [Кутлача, 2005]. Увођењем индикатора НИК
добија се:
•

(

)

A j, t = δ j, t X INFRAST
• YjKLAST
• Z VEZE
H Aj, tλ A φj, t
j, t
,t
j, t

(2)
HAj,t

где су: Å – ток нових за свет технологија из државе ј у години т;
– укупан
ниво ресурса (капитал, људи) сектора идеја у економији; Aj,t – укупан ниво
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знања који поседује једна држава у посматраном тренутку времена, а који
покреће производњу идеја, знања у будућности; XINFRAST – допринос иновационе
инфраструктуре производњи знања; YKLAST – допринос индустријских кластера
производњи знања; ZVEZE – допринос веза између иновационе инфраструктуре и
индустријских кластера производњи знања.
У радовима аутора показано је да већину индикатора НИК није могуће
одредити за Србију, отуда, ни примена овог модела није могућа [Кутлача, 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 [ЕC, 2005]. У табели 4 дати су индикатори
функционисања НИС за Србију, Бугарску, Румунију, као и просек за 15,
односно, 25 (после проширења 2004.г.) држава чланица ЕU.
Табела 4: Индикатори функционисања НИС, 2004.г.
Индикатори Иновационог Капацитета у 2004.г.

Ср- Буга- Рум- ЕU ЕU
бија рска унија 25 15

Људски ресурси
Број научника на 1000 радно активног становништва
3.2
2.1 5.8
Запослени у НИ сектору као део активног становништва (%)
6.3
3.4 10.2
Број дипломираних у природним и техничко-технолошким наукама
6.7 11.7
5.8 11.5 12.5
(на 1000 становника старости 20–29 година)
Становништво са трећим нивоом образовања (завршена виша
17.3 21.3
9.6 21.2 21.8
школа или факултет) (% популације 25–64 година)
Учешће у доживотном образовању (% популације 25–64 год.)
4.1
1.4
1.3 9.0 9.7
Запосленост у средње и високо технолошки интензивним (ВТ)
6.57 4.66 5.32 6.60 7.10
индустријама (% од радно активног становништва)
Запосленост у ВТ интензивним услугама (% радно активног
2.59 2.69 1.45 3.19 3.49
становништва)
Стварање знања
Јавни трошкови за НИ и ИР рад (% БДП – Бруто Друштвеног
0.21 0.40 0.15 0.67 0.69
Производа)
Трошкови за НИ и ИР рад пословног сектора (% БДП)
0.06 0.09 0.23 1.27 1.30
Патенти у ВТ интензивним областима, регистровани у ЕПО (на 1
0.00
0.6
0.2 26.0 30.9
милион становника)
Патенти у ВТИО,регистровани у УСПТО (на 1 милион становника) 0.00
0.1
0.0 9.4 11.2
Патенти регистровани у ЕПО (на 1 милион становника)
0.00
3.7
0.9 133.6 158.8
Патенти регистровани у УСПТО (на 1 милион становника)
0.00
0.8
0.2 59.9 71.3
Дифузија и коришћење знања – нема података за ову групу индикатора за Србију
Финансирање ИД, резултати пословања, тржиште – нема података за ову групу индикатора за
Србију

Извор: [ЕC, 2005] и калкулације аутора на основу података РZС.

Очигледно је да по свим индикаторима за које постоје расположиви
подаци за Србију, наша држава далеко заостаје за просеком ЕУ15 и ЕУ25, а у
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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 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 ЕU: циљ ЕU је
да до 2010.г. "постане динамична економија заснована на знању,
најконкуретнија на свету, са одрживим економским растом, са већим
бројем и бољим радним местима и већом социјалном кохезијом" –[ECLisbon, 2000] , а главни покретач је НИ и ИР сектор, па се од држава чланица
ЕУ захтева да до 2010. године "достигну ниво укупних тро-шкова за ИР од
3% БДП" – тзв. "Барселона циљ" [EC-Barcelona, 2002].; и
◊ Продуктивност рада запослених у економији Србије – варијабла која,
према литератури, представља "најзначајнију меру конкурентности и раста
једне економије" [Porter, 1990].
Испитивањем међузависности ове две варијабле на временској серији
података од 1980. до 2004.г., добија се Pearson-ов коефицијент корелације -0,227
са значајношћу 0,143 (на слици 2 су дате временске серије те две варијабле).
Слика 2: Истраживачи и запослени укупно у НИ и ИР систему Србије
Produktivnost rada vs. GERD
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Извор података: Билтени НИРО и Статистички годшњаци РЗС.

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 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.
Напомена аутора: Временске серије на сл. 2 су формиране на основу званичних
статистичких података. Употребљивост тих података подлеже дискусији и
анализи (не)прилагођености националне статистике методологији OECD и EU,
посебно у области праћења НИ и ИР делатности, што је делимично напоменуто
у раду. Зато и ову анализу треба узети условно, као приступ у којем је
неопходна даља разрада и, посебно, редефинисање информационог фонда на
основу којег се врши праћење НТ развоја у Србији.
4.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Закључна разматрања се односе на утврђивање утицаја организованости
НИ и ИР система на идентификовану ситуацију да тај сектор не доприноси
развоју економије Србије, а према дефиницији аспеката организованости, датој
у другом поглављу рада. Изложена анализа организованости НИ и ИР система
Србије и утицаја тог сектора на развој економије Србије, када се упореди са
стањем тог система изложеног у [Кутлача и Лазић, 1998], [Кутлача, 2004],
[Кутлача, 2005], упућује на следеће закључке:
◊ Број организација НИ и ИР сектора се углавном смањује у периоду од краја
80-тих до 2004.г. За период до доношења закона о НИ делатности у 1993.
карактеристична је појава интегрисања више организација у једну
(интегрисање ООУР-а у СОУР-е). Доношењем тог закона уводи се пракса
прописивања организационог облика и дефинисања минималних људских
НИ ресурса. Логична последица такве регулативе је или брисање из регистра
оних НИ и ИР организација које не задовољавају цензус, односно, њихово
интегрисање у једну организацију која тиме задовољава законске норме.
Пошто су законима из 2005. ови услови само пооштрени, може се очекивати
даља ерозија броја организација, односно, промена постојећег статуса у
настојању да се обезбеди место у регистру НИ и ИР организација;
◊ Број ИР организација у пословном сектору је перманентно мањи од броја
тзв. независних института (који су сада, углавном, у статусу института чији
је оснивач држава) и броја високошколских организација (ВШО). Ако се
овоме дода и податак да број истраживача у пословном сектору никада у
периоду од 1980. до 2004. није прешао 8% од укупног броја истраживача у
Србији (максимално 7,96% у 1991), намеће се закључак да пословни сектор
никада није развио критичну масу НИ и ИР ресурса, неопходну за решавање
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◊

развојних проблема и потреба тог сектора.
Просек ангажовања људских НИ и ИР ресурса–истраживача, у OECD државама за 2001. је 64,6% у пословном сектору, 26,3% у сектору високог
образовања, а 8,8% у владином сектору (тзв. државни институти), односно,
развој се реализује у пословном сектору, а не за њега! Те, 2001. у Србији је
74,83% истраживача било у ВШО, 18,8% у државним инсти-тутима, а 6,37%
у ИРЈ. Томе треба додати и податак да пословни сектор финансира,
просечно, више од 60% свих трошкова за НИ и ИР рад у OECD државама, а
држава свега нешто мање од 30%, док је ситуација у Србији обрнута, са
тенденцијом опадања учешћа пословног сектора!
Закон о НИ делатности из 1993. није стимулисао развој у пословном
сектору, већ развој за пословни сектор. То је и кључно објашњење за мали
допринос НИ и ИР сектора развоју економије. Закони из 2005. и даље
инсистирају на формалним условима за регистрацију развојних
организација, што може да има за последицу да се значајан број предузећа
не акредитује, и тиме не стекне право, не само на коришћење средстава из
буџета за НИ и ИР делатност, што је значајна помоћ у периоду транзиције и
кризе у пословању економије; већ и одсуствовање из активности на
дефинисању развојних приоритета и креирању развој-них програма.
Директни ефекти тих закона на укључивање пословног сектора у развојне
активности моћи ће, међутим, да се оцене тек за 12-36 месеци од доношења
тих закона, када прође период прве, обавезне акредитације и регистрације
НИ и ИР организација по законима из 2005.
Учешће прихода од НИ и ИР рада организација НИ и ИР сектора углавном,
у анализираном периоду, опада, тако да је у 2004.г. он износио свега 21,59%
њиховог укупног прихода! Организације НИ и ИР сектора су, у тешким
условима пословања од почетка 90-тих година прошлог века, са све мањим
могућности државе да им помогне буџетским средствима, морале да се
преорјентишу на друге активности (од рентирања пословног простора, до
консултантских, производних и других, неистраживачких активности), од
којих су обезбеђивале, углавном, егзистенцију и преживљавање, без
могућности значајнијег развоја. Концентрација истраживача углавном у
сектору високог образовања и донекле у тзв. независним/државним
институтима, уз опомињуће судбине ИР организација у пословном сектору
током транзиционог периода (случајеви драстичног редуковања ИР ресурса
и функција института у "Лола" корпорацији, "Сартиду" и сл.), последица је
деловања закона из 1993. у комбинацији са неблаговременим доноше-њем
адекватне правне регулативе и политике државе према НИ и ИР организацијама у пословном сектору током транзиционих промена. Закони из
2005. практично игноришу транзиционе механизме, али се критичка анализа
одсуства регулационих механизама којима би држава могла да узме активну
улогу у (неумитном) процесу реструктурирања НИ и ИР система, мора
оставити за време када се ефекти таквог (не)деловања могу оценити, тј. за
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12-36 месеца од доношења ових закона.
◊ Укупан број запослених у НИ и ИР сектору, поред пада од почетка 90-тих
година прошлог века, од 2001.г. почиње да расте. Почетком 90-тих година
прошлог века, ратови на просторима бивше СФРЈ и тешка економска
ситуација у Србији условили су јак интерни и екстерни браин-драин:
научници и истраживачи су емигрирали и/или напуштали НИ и ИР сектор,
прелазећи у делатности од које су могли да обезбеде сигурнију егзистенцију.
Демократске промене од октобра 2000, као и активнија улога Владе, утицали
су на већ запослене у овом сектору да га не напуштају, а посебним мерама у
области стамбене политике и стимулисања усавршавања, привучени су
млади да своју каријеру отпочну у овом сектору. Отуда пораст у броју људи
и ФТЕ ангажованим људским ресурсима у овом сектору, што је, са све већом
незапосленошћу у економији Србије, утицало и на повећање релативног
учешћа запос-лених овог сектора у укупној запослености у држави.
Поставља се питање у којој ће мери, законима из 2005.г. пооштрени услови
напредовања у научној каријери, утицати на задржавање младих у овом
сектору. У другом поглављу су већ дискутована страна искуства повећане
емиграције младих научника из држава ЕУ у САД, Канаду итд. управо због
рестриктивне регулативе у НИ и ИР сектору. Као и у претходним
случајевима са налазима овог поглавља, утицај идентификованих
рестриктивних орга-низационих фактора на стање људских ресурса у НИ и
ИР сектору моћи ће да се анализира тек за 3-5 година, када прође период
реизбора свих запослених о овом сектору, који подлежу том процесу по
закону из 2005.
Овај рад се завршава једним налазом из литературе који указује на
комплексност иновационог процеса (при чему је иновациони процес третиран у
смислу већ поменутог "Осло приручника" OECD: све активности у оквиру НИС,
од основних истраживања до комерцијализације новог производа/процеса/услуге) – ако иновациони процес организујемо тако да се фаворизује један аспект
или фактор који утиче на његову успешност, тада, углавном, може да се очекује
да резултат тако организованог процеса може да буде неуспех – види табелу 5
[Tidd, Bessant, Pavitt, 1997: стр. 31].
Табела 5: Парцијално схватање и/или подршка иновационим процесима
Ако се на иновациони процес ... може да се очекује да ће резултат бити ...
гледа само као ...
Јака научна компетентност
Технологија која неће успети да задовољи потребе
корисника и која неће бити прихваћена
“Забран” експерата у белим
Недовољно укључивање других, а тиме и недостатак
мантилима у НИ лабораторијама знања и искуства из других перспектива
Задовољење потреба купца
Недостатак технолошког прогреса води ка неспособности освајања конкурентске предности антиципирањем
будућих потреба
Технолошки напредак
Производња производа које тржиште не жели, дизајнирање процеса који не задовољавају потребе корисника
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“Забран” само великих фирми
Велике промене
Нешто повезано само са
кључним појединцима
Интерно генерисан
Екстерно генерисан

Слабе мале фирме са великом зависношћу од неколико
великих купаца
Занемаривање потенцијала инкременталних иновација
Промашај у коришћењу креативности осталих запослених, њиховог доприноса у побољшавању иновација
Ефекат "није пронађено овде”, по којем се добре идеје
из окружења одбацују
Иновација постаје попуњавање листе потребних куповина на тржишту иновација, са мало унутрашњег
учења и развоја технолошке компетентности

Цитирани аутори наглашавају да је неопходно да се обезбеди таква
организација која ће структурирати иновациони процес као:
◊ Комплетно, а не парцијално схватање и подршку; и
◊ Одраз појединачних активности и генеричке природе иновативности
[Tidd, Bessant, Pavitt, 1997: стр. 31].
Интерпретација овог приступа, по аутору рада, јесте да НИ и ИР
активности, или према концепту НИС, ИД активности, могу и морају да се
адекватно организују и тиме обезбеди њихово управљање, које ће во-дити ка
успешном и ефикасном НИ и ИР систему, као делу укупног НИС.
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Весна Мујичић 11
ЈЕДАН ПОГЛЕД ИЗНУТРА НА АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Апстракт: "Поглед изнутра" у наслову овог рада истовремено је и
"поглед споља" будући да је ауторкa у деликатној ситуацији да пише о
организацији коју и даље сматра својом иако у њој не ради више од годину дана.
Ту годину дана, након десетогодишњег рада у настави на
Архитектонском факултету, провела сам слушајући предавања на
Међународним магистарским студијама менаџмента Европског центра за мир
и развој и пишући семинарске радове "о својој организацији". Они су се односили
на квалитет организованости, на проблеме, њихове узроке и могућа решења, на
информационе системе као предуслов доброг управљања, на стратешку
анализу и могуће маркетиншке стратегије организације, али и на шире
окружење у којем она послује – у овом случају на тенденције у високом
образовању и његовом финансирању у домаћим, европским и светским
оквирима.
Прилично критично, али добронамерно становиште које се за то време
искристалисало тема је овог рада. Његов тон није академски, али настоји да
буде конкретан и прецизан. Верујем да је преовлађујући осећај у вези са овом
темом вредно изложити бар колико и аналитичке резултате – а то је чврсто
уверење, прво, да су развојни потенцијали Архитектонског факултета велики и,
друго, да је ствар хитна.
Кључне речи: квалитет организованости, високо образовање, развојни
потенцијали, Архитектонски факултет Универзитета у Београду

AN INSIDE VIEW ON THE FACULTY OF ARCHITECTURE,
UNIVERSITY OF BELGRADE
Abstract: "An inside view" in the title of this paper is at the same time "an
outside view" since the author is in a delicate position of writing about the
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organisation which she still considers her own although she has not been working in it
for more than a year.
After ten years of teaching at The Faculty of Architecture, I have spent a year
following the international postgraduate programme in management at The European
Centre for Peace and Development and writing seminar papers on "my organisation".
The papers were about quality of organising; problems, their causes and possible
solutions; integrated information system as a prerequisite of good management;
strategic analysis of our organisations and possible marketing strategies, as well as
broader environment in which they operate – in this case: tendencies in higher
education and its financing at the national, European and global levels.
Rather critical but benevolent view which has crystallised during the last year
is the topic of this paper. Its tone is not academic, but it tries to be concrete and
precise. I believe the overwhelming feeling of this topic is worth presenting (at least)
as much as the analytical results are – and that is a firm conviction, firstly, that the
development potentials of The Faculty of Architecture are great and, secondly, that
the matter is urgent.
Key words: quality of organising; higher education; development potentials;
Faculty of Architecture, University of Belgrade
1. Увод

1.1 Делатност
Архитектонски факултет је високообразовна и научно-истраживачка
организација, која има развијену сарадњу с привредом.
Организује основне, магистарске и докторске студије у области
архитектуре, урбанизма и архитектонског инжењерства. Поред редовне наставе,
у његовом рачунарском центру одржавају се курсеви корисничких програма од
значаја за архитекте. Од јесени 2005. године одвија се и припремна настава за
полагање пријемног испита за основне студије архитектуре.
Факултет се појављује у улози пројектне и консултантске организације и као
издавач. Угошћује предаваче и изложбе и домаћин је презентацијама фирми које
се баве архитектуром и грађевинарством.

1.2 Организација
Архитектонским факултетом управљају, свако у свом домену: Управни
одбор, Савет, декан, продекани, Наставно-научно веће, Веће постдипломских
студија и катедре. Представници студената учествују у раду Наставно-научног
већа и Већа година, а бира се и студент продекан.
Запослених је укупно 173, и то 130 у настави и 43 ван ње. Број активних
студената тешко је проценити, али као оријентир може да послужи податак о
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342 новоуписана студента у школској 2005/2006. години. Студије трају пет
година, односно 3+2, с обзиром на то да је у току усклађивање с Болоњском
декларацијом.
Факултет располаже прилично ограниченим простором у наменски
грађеној, али вишеструко адаптираној згради Техничких факултета – приближно
7500 квадратних метара, односно 5 квадратних метара по студенту (док је
просек на Универзитету у Београду 12 квадратних метара по студенту).

1.3 Општа слика
Упркос веселом утиску који оставља, Архитектонски факултет је једна
инертна, 160 година стара институција, заморена низом произвољних промена
које јој је држава годинама наметала. Неке промене Факултет је и сам уводио –
рекло би се, недовољно промишљено, али свакако без одговарајућег праћења и
вредновања њихових последица. Иначе се не би догодило да се систем бодова и
специјализованих смерова, напуштен 1986. године, двадесет година касније
поново уводи – а да то нико и не коментарише.
Архитектонски факултет је једна хијерархијски уређена организација без
истинске одговорности, без стратегије и без комуникације, кадровски ослабљена
и изолована. Уз то је и у незавидном положају буџетски финансиране установе у
крајње осиромашеној привреди, а без изграђене навике да сама води рачуна о
додатним изворима прихода.
2. Хијерархија без одговорности
Бити декан Архитектонског факултета ствар је личног престижа и
нагодбе међу катедрама. Декани су често осетљивији према захтевима матичне
катедре, а њиховим доцентима и асистентима пружа се изузетна прилика да
спроведу у дело своје најлуђе замисли – од реконструкције библиотеке по
"модерном" узору из страног часописа (који се допада само њима) па до увођења
новог изборног предмета звучног назива (за који нико није сигуран шта значи).
Продекани често остају на дужности током више деканских мандата: с
разлогом, јер је систем уходан, а плате су, изгледа, одличне – можда и 7:1 у
односу на плату асистента. Повећано ангажовање уједно је и добар повод да се
досадни и заморни послови пренесу на асистенте – с тенденцијом да у њиховој
надлежности остану и кад продекански мандат једном прође.
Редовним професорима вероватно је најлепше: не чека их реизбор,
немају никакво посебно задужење, не одговарају никоме, а у потпуности
одређују услове рада својим сарадницима. Неки од њих су склони да рад у
приватном бироу, на градилишту или у жирију претпоставе раду са студентима
и да наставу потпуно препусте свом доценту или асистенту – који нема начина
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да то одбије. Дешавало се да студенти по цео семестар не виде шефа свог
студија.
Ванредни професори обично већ самостално воде свој предмет – који је,
у доста случајева, настао из њихове докторске тезе као изборни, да би после
неког времена постао обавезан. Тим путем се број испита на основним
студијама, које трају 9 семестара, у једном тренутку био попео на чак 54!
Решење је пронађено у спајању: тако је, без укидања предмета, њихов број
смањен на 45.
Иако на седницама катедара и Наставно-научног већа сви наставници, од
асистента приправника до редовног професора, седе заједно и свачији глас има
исту тежину – јасно је да се важне одлуке доносе на неком другом месту.
Наставно-научно веће често само формално потврђује одлуке других тела, чак и
кад се ради о начелном питању од ширег значаја. На пример, тема докторског
рада коју је Веће постдипломских студија, након жустре трочасовне расправе,
једва прихватило (јер готово да не припада области архитектуре), на седници
Наставно-научног већа прошла је без икаквог коментара.
На овакве примере често се гледа као на прихватљиве људске слабости, а
заправо се ради о страшној самовољи, о неодговорности према заједничком
интересу, сопственим сарадницима и студентима, или о свесном нарушавању
система због личног интереса или небриге.
3. Недостатак стратегије
Стиче се утисак да се свака управа Факултета бавила готово искључиво
тактиком: како да пријемни испит прође без скандала, како да се у последњем
тренуку студентима одобри додатни испитни рок, како да се једнократно дође до
донације или допунске зараде – све је на нивоу сналажења. Недостаје стратегија
за решавање сваког од ових питања нпр. како да се обезбеди стабилно
финансирање из више извора.
Стратегија недостаје и у раду с људима: професори углавном не брину о
својим млађим сарадницима, баш као што ни о њима нико није бринуо кад су
почињали. Они то једноставно не сматрају својим послом. Због тешке ситуације
током последњих петнаест година ни многи професори нису напредовали,
ничим се нису бавили, па немају започете пројекте у које би укључили своје
сараднике. Међутим, пошто се заједничким снагама може почети и од нуле,
чини се да је ипак у питању недостатак свести о заједничком интересу.
4. Недостатак комуникације
Као да је дезинтегрисани универзитет генерисао дезинтегрисане
факултете: катедре су у сукобу, наставници се међусобно не познају, не зна се
чиме се ко бави, а акције управе делују произвољно и недоговорено.
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На Архитектонском факултету не постоји зборница, кафе или неко
слично место за окупљање. Људи се срећу по ходницима или кабинетима, у
рачуноводству, на коктелима или седницама, али то нису прилике за озбиљнији
разговор. Не постоје ни предавања, уобичајена на страним универзитетима, на
којима би наставници говорили о свом раду на магистарској или докторској
тези, о свом текућем пројекту или искуствима са конференције у иностранству.
Неформалне групе ипак успевају да пробију катедарску изолацију –
највише захваљујући томе што међу асистентима има више брачних парова, а
правило је да парови не раде на истој катедри. Свој допринос транспарентности
дају и старији професори с пријатељским и кумовским везама насталим одавно,
ван матичне катедре.
Упадљиво је да не постоји тело које би окупљало асистенте и сараднике,
иако је јасно да они имају и специфичне интересе (у вези с постдипломским
студијама, усавршавањем у иностранству, "решавањем стамбеног питања" итд.),
различите од специфичних интереса доцената или професора. Поред тога,
асистенти су у најближем контакту са студентима, највише утичу на атмосферу
на вежбама и имају највише ентузијазма и воље да ствари мењају. Штета је што
Факултет то не препознаје као квалитет и не користи као покретачку снагу.
5. Грубо и неодговарајуће мерење рада
Број часова наставе недељно сматра се задовољавајућим мерилом
оптерећености. Не узима се у обзир ни број студената ни тип наставе, иако није
свеједно да ли држите 2 x 45 минута класичних предавања, 2 x 45 минута вежби
праћених тестовима или елаборатом, сат и по консултација о 30 индивидуалних
студентских пројеката, или дајете петнаестоминутно упутство које претходи
трочасовном самосталном раду студената у ликовном атељеу. Свака досадашња
иницијатива асистената за праведније мерење рада наилазила је на
неприхватање и опструкцију.
Припрему и организацију испита, што подразумева и прављење
испитних задатака и прегледање радова, неки професори сматрају својом
дужношћу, у којој им асистенти само помажу. Други професори асистентима све
то препуштају, укључујући и невероватни изум тзв. усмени испит који се полаже
писмено! Наравно да асистенти прегледају и те радове, а затим закључују оцене.
Професори о којима је реч понашају се према својим асистентима као према
личним секретарима – који због тога немају ни времена ни енергије за сопствено
напредовање.
Оптерећење асистената јако се разликује од катедре до катедре: негде
асистенти држе само консултације у вези са семинарским радовима, а негде
имају вежбе из три–четири различита предмета, са свим тестовима и
елаборатима који уз њих иду.
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На Архитектонском факултету нема радних листа у које би запослени
уписивали послове које обаве нпр. током једне недеље. Јасно је да их ни убудуће
неће бити ако њихово увођење икако буде могло да се спречи.
У вези с неодговарајућим мерењем рада постоји и неодговарајућа
расподела зарада: сви у оквиру истог звања добијају исту плату, без обзира на
обим посла који обављају.
6. Грубо и неодговарајуће мерење квалитета рада
За Архитектонски факултет је карактеристично нешто заиста
невероватно: запослени на разним катедрама за стицање истог звања треба да
испуне различите услове! Тако на једној катедри од 28 предавача – чак 19 нема
никакво научно звање [1], док се на неким другим катедрама не може постати
предавач без доктората.
Збрку уноси напредовање по два основа – научном или стручном, мада је
могућа и комбинација. На Катедри за архитектонско и урбанистичко
пројектовање може се постати доцент на основу изложбе пројеката који не
морају да буду ни самостални, ни изведени, ни верификованог квалитета – што
је неупоредиво с трудом и временом потребним да би се одбранио магистарски,
а затим и докторски рад неопходан за исто звање на неким другим, инжењерски
и научно оријентисаним катедрама. У страним школама архитектуре ова
ситуација разрешава се тако што се прави разлика између звања Professor и
Professor in Practice.
Проблем није формалне природе, јер постоји могућност да неко остане
без посла зато што у предвиђеном року није одбранио магистарски рад, док неко
други – ко га такође није одбранио – може да постане не само асистент, већ и
доцент.
Проблем није ни безазлен, јер генерише нелогичности: чланови комисије
за одбрану доктората могу да буду и професори који сами немају ни
магистратуру. Није све у научним звањима, али није добро ни да се систем
верификације, кад је већ успостављен, на овако драстичан начин дискредитује.
Поред научних звања, дискредитује се и научни рад: пишу се
нерелевантни чланци, без сврхе сем да се на основу њих прикупе коефицијенти
потребни за напредовање и да се евентуално отпутује на неку конференцију у
иностранство. Томе погодује и чињеница да је стручна сцена нетранспарентна и
умртвљена. Ипак, научни и стручни рад професора морао би да буде јаван и
лако доступан колегама и студентима, јер су они управо на основу тог рада
изабрани у своја звања – или би бар тако требало да буде.
7. Самоизолација
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Нешто што архитектури по правилу није својствено – недовољна
осетљивост на окружење – чини се да се усталило. Препознаје се као успаваност
Факултета, инертност, отпор променама, одсуство институционалне сарадње с
партнерима у јавној и стручној сфери, у земљи и иностранству – једном речју,
самоизолација.
О томе шта може да значи успостављено поверење, говори чињеница да
се диплома Архитектонског факултета поново признаје без нострификације у
Француској – иако реформа наставе још није спроведена у потпуности, иако
Факултет још нема акредитацију... Поверење успостављено током шездесетих и
седамдесетих година, кад је велики број београдских архитеката отишао у
Француску да ради, није нестало без трага.
Студенти архитектуре, идући за својим интересовањима, много су се
пута нашли у прилици да лепо представе своју школу нпр. у радионицама у
Бретањи, на Шетландским острвима, у Скандинавији, на Малти или у Београду
(1996) када су, у сопственој организацији, у оквиру 10 радионица, угостили
више од 200 колега из Европе.
8. Симулирање реформе високог образовања
Изгледа да већина факултета у Србији симулира реформу – не ради се
само о Архитектонском. Сви предмети се разбију на једносеместралне, уведе се
диплома после треће године, број часова наставе преведе се у кредите, а након
још две године додели се звање магистра – без икаквог удубљивања у смисао
промена на које смо се, као земља потписница Болоњске декларације, обавезали.
То практично значи да ће читав посао морати да се понови. Наставни
планови и програми прављени су према расположивим наставницима и
њиховим компетенцијама, а не према потребама тржишта за конкретним
знањима и вештинама. Курсеви су формулисани према садржају, а не према
образовним исходима. Смисао кредита остао је нејасан, а универзитети
дезинтегрисани.
На Архитектонском факултету је – по преовлађујућем утиску – реформа,
односно симулација реформе, искоришћена у међукатедарској борби. Победила
је Катедра за архитектонско и урбанистичко пројектовање будући да је, с
трећином запослених наставника, освојила половину расположивих часова, док
преосталих пет катедара деле другу половину. То јој је успело захваљујући
правовременој иницијативи и погодном избору школе архитектуре из Ахена за
партнера у Tempus пројекту Европске уније, која je финансирала припреме за
реформу. Школа из Ахена има управо онакав профил какав је Катедра за
пројектовање желела да наметне Архитектонском факултету: 50% пројектовања,
50% свега осталог – у функцији пројектовања.
Не звучи неразумно и блиско је европском просеку, али треба знати да у
Европи постоји бар пет–шест одличних школа архитектуре (у Италији, Финској,
Летонији) које имају много уравнотеженији однос пројектовања, урбанизма и
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инжењерства [2] – управо онакав какав је досад имао Архитектонски факултет.
Очигледна је бар једна предност тог профила: у условима брзих промена, само
широко и систематско образовање доприноси способности прилагођавања.
Такав профил могао је да постане знак распознавања Архитектонског факултета
и његова компаративна предност у будућој јединственој европској зони високог
образовања.
9. Пример Електротехничког факултета Универзитета у Београду
У време кад су факултети били организације удруженог рада, подељене
и посвађане, група старих и поштованих професора Електротехничког
факултета, захваљујући постигнутом консензусу, успела је да уведе правила за
ангажовање асистената и расподелу зарада, због којих је факултет процветао [3].
Правила су била једноставна и ефикасна: асистенти су били везани за
катедре, а не за поједине професоре, нису смели да буду у сродству са
запосленима, а изузетним дипломцима морао се понудити посао без обзира на
тренутне потребе факултета. У кратком року искорењени су и непотизам и
склоност професора да монополизују асистенте.
Расподела зарада обрачунавала се бодовима: 30% је било гарантовано и
засновано на звању и минулом раду, 70% се зарађивало од часова, испита,
семинара и административних дужности, а вредност бода зависила је од прихода
факултета. У кратком року искорењена је склоност старијих професора да своје
дужности прослеђују асистентима, свако је почео да ради свој посао, а број
запослених био је увек нешто мањи од оптималног.
Спољашњи извори прихода делили су се између факултета и запослених
који су обавили конкретан посао у односу 50%:50%. За пар година ојачала је
солидарност на факултету, свакоме је било стало до опште добробити, а
спољашњи извори прихода достигли су 75% укупних, што је значило да је
факултет био независан од државног буџета.
Сви проблеми Електротехничког факултета које је овај једноставан и
ефикасан систем разрешио – проблеми су и Архитектонског факултета. Било би
дивно кад би (или ако би) исти рецепт могао поново да се примени.
10. Излаз (у 10 тачака)
Стање на Архитектонском факултету тешко да се може поправити док се
не уведе неколико кључних промена:
• професионални менаџмент
Управа састављена од професора једноставно лоше обавља свој посао:
осим визије и независне позиције, недостаје јој и знање. Питање је да ли
ће Министарство просвете наметнути факултетима професионалне
администраторе или обуку у области менаџмента.
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• истинска реформа у складу с Болоњском декларацијом
Питање је да ли ће Министарство просвете успети (и да ли ће заиста
настојати) да се избори с факултетима који ће свако уплитање схватити
као укидање аутономије. Питање је и да ли ће факултети успети сами
себе да реформишу у ситуацији кад слаба транзициона влада на њих не
врши довољан притисак у том правцу.
• интегрални информациони систем
Неопходан је да би се факултетом управљало као целином, али и због
истраживања и унапређења наставе. Не ради се више о пројектовању уз
помоћ рачунара, већ пре свега о интернету као образовној платформи.
• ослањање на сопствене изворе финансирања
Архитектонски факултет има много потенцијала, a међу
најочигледнијим су: штампа, дизајн, обука, пројектовање, израда
техничке документације, 3D модела, анимација, софтвера.
• стабилно финансирање из више извора
Архитектонски факултет можe да конкурише за финансирање из
европских фондова, фондова UNESCO и његових донаторских мрeжa.
Неко, међутим, мора тиме свакодневно да се бави као својим послом.
• праведно вредновање рада и адекватна расподела зарада
Можда по узору на некадашње решење ЕТФ-а?
• правила о ангажовању сарадника
Можда такође по узору на некадашње решење ЕТФ?
• ангажовање гостујућих професора
Конкуренција страних предавача поправила би квалитет наставе. Било
би посебно корисно да се редовно ангажују некадашњи студенти
Архитектонског факултета који су тренутно на магистарским и
докторским студијама у иностранству или тамо раде. То би уједно могла
да буде и основа за њихов евентуални повратак у земљу или основа за
неку другу врсту сарадње у будућности.
• регионално и међународно повезивање
Повезивање је од суштинског значаја за формулисање идентитета нове
школе
архитектуре,
а
организација
некадашњих
студената
Архитектонског факултета (кад би се формирала) могла би у томе много
да помогне. Факултет би морао да се угледа на своје студенте, који ни у
једном тренутку нису престали да учествују у раду Европске асоцијације
студената архитектуре, да одржавају везе с колегама из некадашњих
југословенских република и да тему међународног повезивања неуморно
одржавају у животу.
• интелигентан маркетинг
Иако промена мора да наступи изнутра, консултантска помоћ споља
вероватно је једини начин да Архитектонски факултет коначно препозна
своје развојне потенцијале и да почне свесније да заснива своју пословну
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филозофију на њима.

11. Други поглед
•
•

•

Упркос свему наведеном, Архитектонски факултет у Београду је и:
школа која је врло успешно балансирала између уметности и технике,
односно између профила академија примењених уметности и техничких
факултета;
школа која је неким чудом успевала да одржи у понуди мноштво линија
архитектонског образовања и праксе – од урбанистичког планирања,
преко урбанистичког и архитектонског пројектовања, инжењерства,
организације и извођења радова, до биоклиматске архитектуре,
пројектовања ентеријера, заштите градитељског наслеђа, историје и
теорије архитектуре, визуелних комуникација;
школа за коју је сваке године заинтересовано двоструко више кандидата
од броја расположивих места и која, из године у годину, успева да
привуче пажњу талентованих и мотивисаних младих људи.
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Мр Душица Семенченко 12
НОВА ИНОВАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА СРБИЈЕ
Апстракт: У раду је дат преглед развоја: 1. идеје о организовању
научно-технолошке и/или иновационе инфраструктуре чији су нослаци биле
институције и организације унутар националног иновационог система Србије,
као и 2. самог начина организовања те инфраструктуре. Размотрићемо и
интеракције, или реакције учесника у овим активностима на спољно окружење,
пре свега земље Европске уније, али и шире. Покушаћемо да покажемо како
развој свести о неопходности постојања и унапређења иновационе
инфраструктуре, као и улагања у иновациону ифраструктуру, може утицати
на развој иновационе културе привредних организација, па тиме и на развој
националног иновационог система.
Кључне речи: иновациона инфраструктура, национални иновациони
систем, организација

THE NEW SERBIAN INNOVATION INFRASTRUCTURE
Abstract: The paper surveys the development of: 1. the idea of organizing
science& technology and/or innovation infrastructure, which has been initiated by the
institutions and organizations within the Serbia’s innovation system, and 2. the
infrastructure organization method itself. We will also consider the interactions, or
reactions by the participants of these activities to the external environment, EU
member countries first of all and some other as well. We will try to show how
developing the awareness of the need of establishing and promoting an innovation
infrastructure and investing in it can affect the development of innovation culture of
economic organizations and, thus, the development of a national innovation system.
Key words: innovation infrastructre, national innovattion systems,
organization
1.

Уводна разматрања

У домаћој и страној литератури доста је речи написано о појмовима
организовања и организације[1] – предмет истраживања у овом раду је
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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 сарадњом
са другим чинлацима (овде се подразумева - 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. [2]
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. [3]
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
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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 – каозначајних индикатора технолошког развоја, се тих и
наредних година смањивао или стагнирао.

Слика 1: Број пријављених патената у Србији током XX века – према [4]
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
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
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контекста 13 - па су се многе потенцијално, успешне иновације производа или
процеса завршавале споровима између запослених и предузећа. [5] На основу
Друштвеног договора (ДД) из 1977. о подстицању и вредновању иновација,
регионалне привредне коморе су доносиле своје регионалне ДД о потстицању
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 фанатике 14 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.»[6]
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. [7] – 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, [9], [8], 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 путовања са циљем упознавања иновационе инфраструктуре
Француске, Финске, Немачке.
13

О томе више у «Технологија, култура, развој», зборник радова 12, Београд, 2005,
стр.17-29: Д.Семенченко: Формирање националног културног контекста Србије у 19.
веку и његове импликације на развој иновационе кулутре .
14
У новијој теорији управљања иновацијама устаљен је термин “champion” који у
нашим условима, и данас тешко може бити дословно преведен.
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Админстративну и финансијску подршку у организовању ових пројеката
пружао је Савезни комитет за науку и Савезни завод за међународну сарадњу,
као 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[8] 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 претходиле 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 осипања
стручњака) – па су све функције у новоосновнаном 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».» [9] Коментар овог налаза наћићемо у
трећем делу рада, 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,
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•
•

Заједнички – развојни пројекти (предкомпетитивни ИР пројекти) ЗР и
Иновациони пројекти ИП.
Резултати ових пројеката, од интереса за наше истраживање, били би:
успостављено умрежавање на пројектима између ИР организација и предузећа и
између предузећа међусобом. Међутим, успешност програма је била обрнуто
пропорцијална броју успостављених веза. Није довољно уочена спремност
предузећа да добијене резултате користе, и недовољно је остварена повезаност
на регионалном нивоу.[11]
1993. донета је Резолуција о политици НТ развоја СРЈ[12] . 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 межа научнотехнолошких 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 истраживачкоразвојног 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 развија 15, предложено је
15

Програм за МСП, Берза технологија (неоспешан 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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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
реструктурирање, или за изградњу квалитативно и квантитативно новог
иновационог система. Технолошка (иновациона) инфраструктура намењена
трансферу и дифузији знања и технологија, која је неопходна 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 и
привреди Србије спроведена су у три индустријска сектора, (за периоде 1987-91.
и 1992-96) користећи као методолошку подлогу Осло приручник [5]. 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 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. Донет је нови Закон о научноистраживачкој
делатности, и сасвим нов, Закон о иновационој делатности, који нема пандан у
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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 инфраструктуре, 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 финансијске подршке из јавних
фондова. У табели 1 је приказ резултата истраживања ИА спроведеног (по
методологији ЕУ - European Innovation Scoreboard) у предузећима
информационо-комуникационог сектора Србије за период 2002-2004. године.
Табела 1: Препреке иновацијама фактори који су сметња иновацијама и
величина њиховог утицаја (према наведеном истраживању)
Препрека

Веома
утицајно у
%

5.

7.
8.
9.

Фактори знања 6,34%

6.

12.

39
13.

45
14.

42

47
16.

12
1
18.

Информисаност
о тржиштима
Недовољни
иновациони
потенцијали

Одбојност
запослених према
променама
Одбојност
руководства према
променама
Доминација
позиционирана
предузећа
Неизвесна
потражња

Веома
утицајно
у%

4.7
2
34.5
28.5

15.

17.
Информисаност
о технологији

Фактори
тржишта
31,5%

4.

45

Институционални
фактори 29,3%

3.

Економски
ризици
Превисоки
трошкови
иновација
Трошкови
финансирања
иновација
Расположивост
финансирања
Недостатак
финансијске
подршке из
јавних фондова
Недостатак
стручног
персонала

4.7
19.

7
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Остали
фактори
16%

2.

11.
Фактори трошкова 43,6%

1.

Препрека

Недостатак
инфраструктуре
заштита
интелектуалне
својине
Правна
регулатива,
стандарда, порези
Потреба да се
поштују прописи
Владе

34.5
28.5
25
20

Прописи ЕУ
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10.

Налажење
партнера за
сарадњу

13

2005. године је лансиран пројекат «Студија изводљивости за оснивање
научно-технолошких паркова у Србији». Двадесет факултета и института у
оквиру овог пројекта ради, 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 другу годину за редом, спроводи Такмичење за најбољу
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 засновних на бизнис плану који подразумева пласман нових
производа, услуга или процеса. Та подршка која је за сада промотивна, и
фининасијска, 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).
Овај амбициозни пројекат је у току, у међувремено су почели 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 помунуте методологије ЕУ.
С друге стране Европска агенција за реконструкцију (ЕАР) и УНДП
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 науке и заштите животне средине, Завода за заштиту
интелектуалне својине, Завода за статистику и других организација обављене су,
или су у току и следеће активности везане за организовање иновационе
инфраструктуре:
• Истраживање организација за подршку иновацијама
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•
•
•
•
•
•

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
• Извештај о иновацијам и процесу «хватања корака»
• Обука за управљање иновцијама за консултанте у Србији.
• УНДП – Јавно – приватно партнерство за примењена истраживања, развој и
научно-засноване иновације
• ЕУ је асистирала у установљењу конзорцијума за формирање Мреже
иновационионих релеј центара у Србији, по својој, већ дужи низ година
коришћеној методологији.
Тако се већ формира слика националног иновационог система Србије
која се у последње време допуњује новим, елементима иновационе
инфраструктуре. На слици 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 науке и ЗЖС –
Национални савет за НТ развој

Завод за интелектуалну својину
Завод за стандарде
Завод за статистику
Индустрија
Завод за мере и драгоцене метале
• Предузећа Агенција за ИТ и Интернет
различитих Агенција за МСП
облика својине
Агенције за сертификацију
квалитета
• Приватна МСП
Агенција за промоцију извоза РС
• МултинационаПривредне
коморе
лИновациони центри
ј
Иновациони инкубатори
Технолошки паркови
Мрежа иновационих релеј
центара
Агенције за инов. консалтинг

НИ и ИР организације
Универзитети државни
Универзитети приватни
САНУ (САНУ
институти)
НТ инфраструктура

Стране агенције за подршку технолошког и
економског развоја (ЕАР, УНДП, УС АИД,
ГТЗ, СИДА ....)
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Слика 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 технологију,
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 истраживачкоразвојног 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 нослаци
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 свакодевним проблемима опстанка на тржишту)
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.
Недоследност примене прихваћених методологија при финансирању
иновационих пројеката које су обављале НИО, резултирала је несавесним
обављењем задатих активности – отаљавањем посла без резултата који би
могли бити изнети на тржиште. Уз то је стварањем група уског интереса у
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многим НИО (у спрези са државном администрацијом) подстицана
инертност, одбојност према променама и суревњивост према могућој
конкуренцији (нпр. од стране новоформираних иновационих центара на
појединим факултетима). Тако су токови новца и способности били
једносмерни а интеракције су изостале. Није било адекватних механизама за
спровођење усвојених стратешких циљева.
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.
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 се овде
предлаже и широка акција промоције и едукације МСП предузећа о
неопходности иновирања и могућностима које пружа постојећа и нова
иновациона инфраструктура у изградњи. Ове активности би у почетку
требало да буду финансијски подржане од стране државе и/или локалних
власти а тиме ојачана оргаизација иновационе инфраструктуре, касније би,
претпоставка је, могла да функционише на тржиштним принципима,
наравно уколико би се довољно развила и сама потреба заинтересованих
актера за циљаним коришћењем и развојем иновационе инфраструктуре.
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Мр Марина Ђурђевић 16

ОРГАНИЗАЦИОНИ АСПЕКТИ И МЕНАЏЕРСКЕ
ФУНКЦИЈЕ ИНСТУТУЦИЈА КУЛТУРЕ
Апстракт: Питање културе је важно стратешко питање у развоју
једног друштва. Она политичка елита која то буде схватила и спроводила
одговарајуће акције у складу са тим, постићи ће стабилност у ширем
друштвено-политичком развоју. Да би се активно укључиле у даљи развој
друштва, институције културе и уметности морају да превазиђу постојеће
бирократске проблеме и препреке, редефинишу своју делатност и оспособе
своје кадровске, техничке и материјалне потенцијале за примену нових
стратегија развоја. Неопходном организационом реконструкцијом, биће
постигнуто боље креирање и реализовање нових културних пројеката и
програма установа културе. У складу са тим, реформу и модернизацију рада
установа културе ће омогућити флексибилна културна политика, прилагођена
потребама и проблемима рада установа у транзицији, уз јасно дефинисање
њихових права и обавеза. Осим уочених недостатака који се јављају у
управљању и организацији установа културе, у раду су наведене и неке од
могућих смерница у превазилажењу ових проблема, као и поједини елементи
њихове реорганизационе реконструкције.
Кључне речи: организациони аспекти, менаџерске функције,
организациона реконструкција, перспективе развоја, институције културе

ORGANIZATION ASPECTS AND MANAGEMENT FUNCTIONS OF
INSTITUTIONS OF CULTURE
Abstract: Subject of culture is a crucial strategic issue in a
development of a society. The one political elite who understands this fact and act
accordingly, would achieve stability in a wider socio/political progress. In order to
actively involve in further development of a society, institutions of culture and art
have to overcome existing bureaucratic problems and obstacles, to redefine their
activity and enable potentials of their human resources, as well as technical and
financial possibilities for applying new strategies of development. By this necessary
organizational reconstruction, better creation and realization of new culture projects
and programmes of culture institutions will be achieved. Accordingly, reform and
modernization of procedures in culture institutions will be accomplished by flexible
16
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cultural politics modified to the needs and problems of institutions in transition, with
clear definitions of their rights and duties. Beside recognized imperfections in culture
institutions management and organization, this paper includes some of possible ways
in dealing with these problems, as well as some elements of their re-organizational
reconstruction
Key words: organizational aspects, management functions, organizational
reconstruction, prospective of development, institution of culture
«Уметност се не сме изједначавати са забавом. Друштво је доделило
уметности значајан циљ - да помогне нашим грађанима да буду у додиру са
прошлошћу, да дефинишу садашњост и да размишљају о будућности.» Ова
изјава Williama Frohnmayera Конгресној комисији за средњошколско
образовање, 5. марта 1990. године, речито говори о важности друштвене улоге
уметности. Док се не схвати мисија уметности у друштву и њен значај и док јој
се, у складу са том мисојом и значајем, не посвети одговарајућа пажња, дотле ће
уметност, као и њене менаџерске функције и организациони аспекти остати
неразвијени. Зато овом проблему посвећујемо посебну пажњу.
Уметничка дела одражавају нове и смеле исказе уметника о положају
људи унутар друштва које се мења. Као ни један други елемент у друштву,
уметничке институције могу да буду погодне за идентификовање и
усредсређивање пажње на вредности и могућности које се појављују као
наговештај за године које су пред нама. Уметност је претеча друштвених
потреба за постигнућем, предводник ка будућности. Улога уметничких
институција је у приближавању богатства прошлости, али паралелно са тим и
покушај идентификовања будућности. Уметничке институције имају још једну
трајну мисију - стварање климе у којој ће се испољити самооткривање креативне
енергије чланова друштва. Уметничке институције би требало да омогуће
остварење појединца, еволуцију заједнице унутар урбаног контекста и
друштвену промену. Уметност може допринети смањењу друштвених аномалија
које захтевају нашу сталну пажњу. Уметничке активности су важан елемент у
продуктивности друштва. Мисија уметничких институција је, између осталог,
довођење извора добара у одговарајућу перспективу нечега што доприноси
националном циљу. Мисија уметности је да олакша све већу свест заједнице о
самој себи, о њеним способностима и ограничењима и њеној вештини
прилагођавања или контролисања свог окружења. Као катализатори промена
уметници и уметничке институције стварају дилему између креативног пута
економске сигурности. Чињеница да ова дилема постоји доказ је значаја
уметничког исказа и кретивности у западном друштву данас. Позната је и
традиционална улога уметности као главног чинлаца у одређивању квалитета
живота.
Пословни менаџерски мотиви и технике, неретко, злоупотребљавају
циљеве лепих уметности, док са друге стране, уметници у својим активностима
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често свесно одбијају да прате принципе пословног управљања. Тако се бар
наизглед чини да су ова два подручја активности по свом карактеру неспојива.
Истраживање мисије уметности и уметничких институција у друштву,
анализирање карактеристика уметности као робе и пословних репрекусија ових
карактеристика као и покушај осветљавања специфичних изазова које уметност
поставља менаџерским процесима - нека су од важних питања којима би
уметнички менаџер и администратор 17 морали да се посвете, како би се
оспособили за адекватно деловање у креативним организацијама и динамичном
друштву.
Уметничке организације се можда и више од осталих институција у
друштву сукобљавају са брзим друштвеним и технолошким развојем. Оне су
подложне потресима који прате све аспекте нашег нестабилног друштва, тако да
имају додатни терет руковођења у нестабилном времену које има посебне
карактеристике. Уметничке институције, у времену наглих промена, подложне
су стресу више него организације у области високе технологије и потрошње јер
нови уметнички правци аутоматски не замењују старе. У сваком уметничком
форуму постоји борба између савремених уметника и културне традиције.
Млади уметник мора де се надмеће за своје место, време и публику са остатком
оног најбољег у човековој креативној енергији што се акумулирало током
времена. Уметнички естаблишмент стално се бори да пронађе прихватљив
начин повезивања нових тенденција са културним тековинама. Супротно
представи да је одвојена од друштвених потреса, уметност реагује на свако
нарушавање стања у политици, економији, пореским законима, подршци владе,
образовању и развоју друштва.
Уметност као област људске активности, у својим организационим
аспектима и менаџерским функцијама, релативно је неистражена. Једном од
разлога оваквог стања, односно недостатку свести о значају друштвене улоге
уметности, посветили смо претходне редове. Други разлог могао би се пронаћи
у потреби уметника за креативном слободом која је, по њима, угрожена сваким
покушајем управљања, увођења система и дисциплине, које схватају као атак на
уметнички чин. То је вероватно један од разлога што је занемарена обука људи
који припадају административном делу уметничких организација, што узрокује
њихову «сталну кризу» која се може превазићи адекватним управљањем.
Неадекватно управљање непрекидно генерише кризу, чак и у ситуацијама када
организација није изложена непредвиђеним ударима из окружења. Непостојање
разграничења формалног ауторитета тј. овлашћења уметничког и
17

Администратирати-бринути се да систем функционише онако како је
замишљено да треба да функционише; нужна компонента менаџерског процеса,
односно процеса управљања; администрирање не треба поистовећивати са
бирократизовањем у смислу лошег управљања, што значи деловати искључиво по
прописима, руководити помоћу директива, обично у писаном облику, највише се бави
инсистирањем на правилницима и контролисањем.
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административног директора, уз недостатак обучености администратора у
менаџменту, има за последицу превелико ослањање на уметничког директора,
који по природи свог посла настоји да одуговлачи са доношењем одлука и често
прави промене покушавајући да унапреди своје дело. Тако се сваки мали
проблем који би се могао предвидети и избећи претвара у кризу. Криза може да
се појави као случајан исход неодређене организационе структуре. С друге
стране, може да буде намерно проузрокована уметниковом «потребом» да врши
промене у последњем моменту, стварајући на тај начин осећај неизвесности који
води ка уметничкој креацији. Недостатак организационе рутине, добро
осмишљених и уходаних поступака планирања као и појава непредвиђених
ситуација, зависе у великој мери од неадекватног спровођења административних
одлука. Управни одбори се често плаше да се супротставе специфичним
променама јер им се чини да то може да их претвори у цензоре уметности. На
тај начин они допуштају да се кризе појављују и трају све док то финансијска
ситуација дозвољава, иако у дужем временском периоду то може да угрози
опстанак организације.
Један од значајних проблема у уметничким институцијама је недостатак
унутрашње комуникације око организационих питања. Док се, с једне стране
уметнички процеси не смеју претворити у рутине, већина административних
послова би требало. Многе уметничке организације инсистирају на својој
јединствености до те мере да игноришу целокупну дисциплину пословне
администрације, принципе управљања сложеним системима, сазнања
организационе психологије и менаџмента о мотивацији, групној динамици,
дефинисању циљева и решавања проблема. У уметничким организацијама се
често управља по принципу «свирања по слуху», пошто их углавном воде
уметници који су у великој мери преокупирани уметничком страном стварања
својих специфичних производа. Симптоматично за уметничке организације је да
се троши много новца да би се оне избавиле из дугова, а скоро ништа се не
улаже да би се открило зашто до дугова долази. Једноставно се претпоставља да
су губици неизбежни и да се по том питању не може ништа учинити. Док су
губици у апсолутним условима неизбежни, њихов се обим може контролисати, а
обука администратора који би знали како да смање ове губитке и како да
уметнике у датим оквирим подрже у пуној мери, имала би значајан утицај у
решавању овог проблема. Недостатак мисије у уметничким организацијама
недозвољава дугорочно планирање и дефинисање циљева који могу да обезбеде
потребна средства. Без мисије имамо неадекватан маркетинг и прихватамо
хроничну кризу као начин живота, пре него као непотребан трошак који се може
избећи. Програмирање уметничких активности се схвата као потенцијална
политичка контрола друштвених процеса коју слободно друштво презире.
Овде су наведени неки од уочених пропуста који се јављају у управљању
уметничким организацијама као што су недостатак смисла за мисију и циљеве,
недостатак истраживања и обуке за администратора, недостатак комуникације и
разрађених поступака рада. Сугеришемо неколико могућих смерница у циљу
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превазилажења ових недостатака и квалитетнијег управљања у институцијама
културе и уметности:
- уметничким организацијама су потребни људи који ће професионално
обезбеђивати средства или саветовати организацију како да их стекну;
- у већини уметничких организација присутан је сукоб уметничког и
административног сектора као и сукоб сваког од њих са управним одбором. Да
би управни одбор остао активан, а да истовремено не задире у доношење
уметничких одлука, потребан је добро обучен и уметнички оријентисан
административан сектор;
- положај администратора се мора променити тако да они воде послове
финансирања организације;
- уметнички и административни део уметничке организације не могу да
функционишу независно један од другог-оно што је на програму одражава се на
приход установе и обрнуто, приход може да контролише природу уметничке
презентације;
- морају се увести менаџерски механизми за доношење и спровођење
одлука, као и контролисање рада и пословања у циљу обезбеђивања опстанка
институција културе и уметности.
Питање културе је важно стратешко питање у развоју једног друштва.
Она политичка елита која то буде схватила и спроводила одговарајуће акције у
складу са тим постићи ће стабилност у ширем друштвено-политичком развоју.
Институције културе и уметности, да би се активно укључиле у даљи развој
друштва, морају да превазиђу постојеће биорократске проблеме и препреке,
редефинишу своју делатност и оспособе своје кадровске, техничке и
материјалне потенцијале за примену нових стратегија развоја. Неопходном
организационом реконструкцијом, биће постигнуто боље креирање и
реализовање нових културних пројеката и програма установа културе. У складу
са тим, реформу и модернизацију рада установа културе ће омогућити
флексибилна културна политика прилагођена потребама и проблемима рада
установа у транзицији, уз јасно дефинисање њихових права и обавеза. Основе,
које пружа културна политика при организационој реконструкцији институција
културе и уметности, треба тражити у њиховој потреби за алтернативним и
допунским финансирањем, акценту на стратешком промишљању и планирању,
неопходности да се створи осећај мисије, да се поставе циљеви и смернице
развоја, да се обезбеди евалуација пословања, да се ради са великим бројем
партнера на локалном, регионалном и међународном нивоу, да се примене
савремена искуства у пословању и руковођењу, да се развију маркетиншке и
fundraising вештине. Реч је о мукотрпном и дуготрајном процесу у коме ће
обезбеђивање професионалне и специјализоване обуке играти кључну улогу
како у промени понашања, тако и у стварању поверења у правце промена. Сви
ови сегменти морали би да се одразе у новим организационим структурама у
развоју културног деловања. У складу са тим, неки од иницијалних елемента
организиционе реконструкције институција културе и уметности били би:
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- пројектни модел организационе структуре који подразумева стварање
пројектних тимова који би, као посебне организационе целине, били искључиво
задужени да раде на реализацији одређених пројеката и наметали потребу за
дефинисањем одговарајућег пројектног модела организационе структуре;
- евалуација рада установа културе и уметности која подразумева израду
институционалне евалуације установа културе, односно анализу њиховог стања,
услова и начина рада као и потенцијала за даљи развој у циљу постизања бољег
квалитета рада;
- стратешко планирање је неопходан инструмент у реформи културног
система. због чега би свака установа културе требало да направи свој стратешки
план развоја и да брине о начину његове реализације;
- увођење менаџмент приступа, а самим тим и маркетинга као важне
менаџмент функције у установе културе не обезбеђује само економично и
ефективно пословање које доноси приходе, већ доприноси и развоју културе и
ствара културну навику код публике;
- суштина и квалитет рада установа културе зависе од управљања
кадровима и њихове стручне оспособљености, због чега је неопходно
спровођење модерног руковођења, односно кадровског менаџмента.
Једно од првих питања које се намеће приликом разматрања менаџмента
у уметности је колико се на њега могу применити принципи и искуства
манаџмента у било ком предузећу? Делимично свакако могу, али пошто је
уметничка институција више у вези са друштвеном мисијом, њен менаџмент има
далеко шири делокруг одговорности - да буде осетљив на перцепције и
јединствене потребе креативности уметника као и на захтеве датог друштва. Док
је мисија бизнисмена да искористи економске изворе,на најефикаснији начин, у
циљу постизања већег богатства друштва, мисија менаџера за уметност је да
олакша све већу свест заједнице о самој себи, о њеним способностима и
ограничењима, њеној вештини прилагођавања или контролисања свог
окружења. Административни директор у уметничким организацијама се
разликује од бизнисмена у средствима која му стоје на располагању ради
обављања мисије. Разлика је у типу организације којом они администрирају као
и у карактеру креативних и производних елементата у овим организацијама.
Типични услови који карактеришу климу у којој ради уметнички
администратор, која прави разлику између менаџмента за уметност и других
пословних и друштвених институција су: стални недостатак финансијских
средстава и заједница која није у стању да у потпуности учествује у уметности
због недостатка традиције, сиромаштва или незнања, као и подложност
хировима јавности коју воде критичари, а често и политичари и цензори.
Разлика између пословног менаџера и уметничког администратора није само у
сложенијој мисији менаџера за уметност и различитом типу организације и
њених средства, нити што се зона маневрисања разликује по карактеру и
величини. Разликују се, такође, и домени формалног ауторитета, као и
отежавајуће околности уметничког администратора да обавља мисију.
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Приликом сваког разматрања улоге администратора у уметничкој организацији
јавља се конфликт пословања и уметности. Администратор мора да познаје
уметност и да је осећа, али не сме да се уплиће у уметнички избор, и обрнуто,
уметнички директор и управник морају да се разумеју у пословна питања и да у
потпуности сарађују са администратором. Улога уметничког администратора се
мора поставити са оном истом креативношћу са којом уметнички директор
поставља уметничку политику. У складу са тим улога менаџера за уметност
била би да:
- истражује, развија и одржава односе са великим бројем извора помоћи
- развија и помаже таленте унутар организације ради ефикасног
унутрашњег рада
- помаже у истраживању маркетиншких алтернатива, нових објеката,
нове публике и нових продукционих могућности
- процењује предложене могућности у погледу економских аспеката,
потреба публике и заједнице и свеукупних циљева организације
- контролише финансијске и физичке изворе организације
- омогући максималну психолошку, економску и политичку слободу
уметницима да стварају и изложе своје дело заједници
- пружа повратну информацију уметнику о последици уметничког дела
на заједницу, тако да уметник може да осети важност своје креације и да настави
да ради у складу са тим. Притом, он мора да избегне одређивање уметничког
избора. Он не би требало да буде само контролор, већ и активни учесник који ће
уметницима предочавати информације о дефинисању средстава и испуњавању
потпуне мисије организације.
Да би успешно обављао све наведене функције, било би пожељно да
менаџер за уметност цени друштвену улогу уметности и буде посвећен њеном
развоју, да има велики степен толеранције за двосмисленост и ризик, а уз то и
потребну храброст да буде предузетник. Требало би да поседује високи ниво
аналитичке интелигенције као и склоност ка практичном и тимском раду, а да у
исто време ужива у новотаријама. Било би неопходно да менаџер за уметност
поседује способност доношења јасних одлука које доводе до одређених
резултата, као и способност формулисања пословне политике и проналажења
алтернативних могућности. Идеалан менеџер за уметност требало би да буде
упућен у традицију уметности, да има истанчан слух за самог уметника и да се
саживљава са људима са којима ради. Његова улога такође подразумева
познавање организационих послова и структура, познавање радних односа и
тренутног стања, као и поседовање вештина у планирању, прорачунавању и
распоређивању финансијског плана за краткорочне и дугорочне пројекте и
пословне организације. Менаџер за уметност морао би да покаже умешност у
раду са људима која је неопходна за функционисање сарадње администрације и
уметника. Његово познавање специфичне технологије уметничке продукције
требало би да га оспособи да успостави однос са уметницима и помогне им да
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продукционо окружење учине слободним за креативност и иновације, али не у
тој мери да доноси уметничке одлуке.
Без ангажоване помоћи уметницима и културним радницима да изађу из
старих оквира, креативни део друштва ће огрезнути у новчаним пословима. Без
драгоценог односа са заједницом као учесницима, помагачима или публиком,
креативна уметност губи тло. Кад политичка бирократије стоји уз
традиционалне облике, нова уметност у повоју би могла да нестане, односно да
се само појача отуђење против кога се бори.
Без људи који воде организационе послове, без менаџера за уметност,
који уметницима обезбеђују окружење у коме стварају и мост којим приносе
своја дела друштву, повећава ће се размак између уметности и друштва,
доносећи велики губитак за све. Уколико не постоје нови менаџери окренути и
ка друштву и ка уметницима, који предано раде на њиховом повезивању, који
могу да користе средства за добробит уметника, а да га не комерцијализују и
који могу да привуку и локалну и државну власт да помажу лепе уметности,
постоји велика опасност од комерцијализације уметности, односно од ситуације
да нам економска стварност одређује културу.
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Никола Марковић 18
ДОПРИНОС ИНФОРМАТИЗАЦИЈЕ ОРГАНИЗОВАНОСТИ
ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВА
Апстакт: У раду се приказује како се применама информационих и
комуникационих технологија (ИКТ) ствара инфраструктура која може да
обезбеди пораст
организованости у привреди и
јавним службама.
Анализирана су искустава у: вођењу појединих јавних евиденција, електронском
комуницирању, електронском банкарству, мобилном плаћању, електронском
праћењу промета, управљању процесима рада, аутоматизацији сладиштења,
компјутеризованом вођењу књиговодства, и још неким применама савремених
ИКТ. Показало се, да је у свим приказаним случајевима остварен известан
напредак у организованости и да је могуће и неопходно стварати услове да се
још више користе ефекти информатизације за унапређивање организованости
привреде и друштва.
Kључне речи: информационе и комуникационе технологије(ИКТ),
организованост, ефекти информатизације, потребне мере.

CONTRIBUTION OF INFORMATION TECHNOLOGY
INTRODUCTION TO ORGANIZATION LEVEL OF ECONOMY
AND SOCIETY
Abstract: The paper presents a review of how the application of information
and communication technologies (ICT) is creating an infrastructure that could ensure
better organization in economy and social/public services. Experiences have been
analyzed in: record keeping in certain public sectors, e-communication, e-banking,
mobile payments, electronic monitoring of trade, production processes management,
introduction of storage automation, computerized bookkeeping, as well as some other
applications of modern ICT.
It has been noted that in all given cases certain
improvement in organization had been achieved and that it would be both possible
and necessary to create conditions for more extensive use of the effects of information
technology introduction in order to advance organization level of economy and
society.
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Key words: information and communication technologies (ICT), organization
level, effects of information technology introduction, necessary measures.

1. Увод
Информатизација, под којом се у овом раду подразумева процес
примена информационих и комуникационих технологија (ИКТ), има широк
спектар ефеката. Предмет овог рада је приказивање и анализа ефеката и
доприноса информатизације унапређивању организованости у
појединим
привредним и друштвеним делатностима. Појам организованост се у овом раду
употребљава да означи планирану, координирану и правилима уређено
деловање у стварању производа и услуге или обезбеђивње оптималних услова за
њихово стварање. Организованост није константна категорија, већ се под
утицајем нових знања, технологија и захтева корисника стално мења и
усавршава. У овом раду се на основу прикупљених чињеница приказује и
анализира: како и колико информатизација доприноси организованости, шта
отежава ове процесе и како се може повећати допринос информатизације
унапређивању организованости.
2. Стање информатизације у Србији
После изузетног успешног старта у информатизацији 70-тих и 80-тих
година, Србија се почетком 21 века нашла у кругу земаља са малим ИТ
тржиштем, малим бројем рачунара и корисника Интернета, одсуством масовне
примене ИКТ у производњи и пословању, неразвијеним електронским
пословањем и сл.
Стање оствареног степена информатизације у Србији половином 2006
године одсликавају следеће чињенице:
-у употреби је око 1.500.000 персоналних рачунара,
-41%
домаћинстава поседује рачунар а у земљама ЕУ 70%
домаћинстава има рачунар [1],
-у Србији 24 % грађана старијих од 15 година, у Макединији 27%,
Хрватској 45 % и у Словенији 54% становништва користи Интернет [1],
-око 30% компанија у Србији има веб сајт а у земљама ЕУ око 85%
компанија користи веб сајт,
-исталисано је и користи се око 170. 000 фискалних регистар каса и 155.
000 GPRS терминала,
-у Србији се троши 33 евра по становнику за ИТ а у Словенији 275
евра[2],
-у Србији се користи око 5.000.000 мобилних телефона и око 4. 500.
000 платних картица...
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Сви ови подаци говоре о значајном заостајању али и указују на
постојање ИКТ потенцијала који може да се искористи за значајно
унапређивање привредног развоја и подизање квалитета привређивања.
3. Утицај информатизације на организацију рада
У свим делатностима се све масовније уводе примене рачунара и
Интернета. Претежно се компјутеризују неки рутински послови као што су:
обрада текста, вођење књиговодства, евидентирање присуства на послу, обрачун
плата и сл. Ређе су сложеније примене, где се рачунари и Интернет користе за
успостављање евиденција на основу којих се обављаjу неки пословни процеси,
спроводе контроле рада, упрaвља и сл.
Потребно је сагледати како и колико увођење примена рачунара и
Интернета, доприноси промени и усавршавању организације рада. Не постоји
методологија за праћење, анализирање и мерење утицаја информатизације на
организацију рада па се зато претежно користе анкете и интервјуи, како би се
компарирањем стања пре и после примене ИКТ, сагледао њихов утицај на
организацију рада, број извршилаца, трошкове и сл.
У студијама информатичких
и организационих наука заступа се
методолошки став, да пре увођења примена ИКТ треба анализирати постојећу
организацију рада и предложити њену оптимизацију односно реинжењеринг
процедура како би се потпуније искристили потенцијални ефекти
информатизације. У пракси се најчешће одступа од овог методолошког
предлога.
4. Приказ појединих искустава у унапређивању организације рада
4.1 Појединачне апликације е-управе
У око 80 општина у Србији постоји могућност да се уместо доласка на
шалтер у општину, захтев за издавање извода из матичне књиге и уверење о
држављанству добије обраћањем преко имеила или телефона. Извод односно
уверење се може добити кроз 2 дана на кућну адресу или подићи у општини. На
овај начин је делимично унапређена организацоја рада јер грађанин не мора 2
пута да долази у општину. Предстоји, да се потпуно аутоматизују ова и друге
процедуре(порез, катастар и др.) и обезбеди да грађанин одмах по обраћању
преко портала е-управе добије тражене документе.
У „Стратегији развоја информационог друштва у Србији“[3] у одељку о
е-управи планира се аутоматизација око 20 сервиса за грађане, увођење „кол
центра“, „шалтера на коме ће моћи да се обаве сви послови“ и др.
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4. 2. Регистар привредних субјеката
До 31.12.2004 године процедура уписа у Регистар привредних субјеката
је трајала у просеку 51 дан, странка је прилагала 11 разних докумената, таксе су
износиле око 200 евра и на овим пословима је радило око 800 радника у
локалној самоуправи и надлежним судовима.
Од 01.01.2005. послове вођења Регистра привредних субјеката је
преузела Агенција за привредне регистре, која је спровела потпуну
реорганизацију ове процедуре и прилагодила је применама рачунара и
Интернета. Сада упис у Регистар траје у просеку 5 дана, поред пријаве прилажу
се само 2 документа, укупни трошкови износе 50 евра и на овим пословима ради
укупно око 100 радника.
Ово је засада најсјајнији пример, како се тоталном реорганизацијом и
применом савремених ИКТ може убрзати рад, смањити трошкови, обезбедити
задовољство корисника и обезбедити ефикасност при оснивању нових
предузећа.

Слика: Веб сајт Агенције за привредне регистре
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4.3. Представљање и комуницирање преко Интернета
Постављањем веб сајта на Интернету, применом и-меила(електронске
поште) и „видео конференсинга“ створене су могућности да се ефикасно
представе: профил фирме, делатност, програм, каталог сопствених производа и
успостави ефикасна и економична комуникација са пословним партнером.
Овим се значајно смањују трошкови за економску пропаганду, службена
путовања, телефонирање и сл. Такође, све ово је солидна припрема за
електронско пословање и електронску трговину.
4.4. Електронско банкарство
Све банке у Србији нуде правним лицима и грађанима широку скалу
сервиса електронског банкарства. Електронско банкарство омогућује правним
лицима и грађанима да из канцеларије или од куће изврше плаћање, виде стање
на свом рачуну и обаве низ других послова.
У Србији се у јуну 2006 године око 30 % од укупне вредности платног
промета обављало путем електронског плаћања. На овај начин се рационализује
организација платног промета, елеминишу све мануелне радње, смањује
потребно радно време за банкарске трансакције, повећава задовољство
клијената, елиминише потреба доласка у банку по изводе, одношење платних
налога и др. Процењено је да је електронско банкарство поред унапређивања
организације, и код нас омогућило смањивање трошкова за око 60%.
4.5. Мобилно плаћање
Експанзија увођења нових сигурних сервиса у мобилној телефонији
донела је и могућности да се преко мобилног телефона плате паркинг,
комуналне услуге, кредит за мобилни телефон и друге фактуре, добије стање на
рачуну и др. Остварена је крупна реорганизација свих ових послова јер се више
не мора ићи на шалтер, уписивати број рачуна, износ и сл. Мобилно плаћање
има изванредне перспективе, али су од изузетног значаја и садашњи доприноси
унапређивању организације рада, уштедама ресурса и сл.
4.6. Електронско праћење промета
Увођење и примене око 170. 000 регистар каса са фискалном
мемеоријом омогућиле су да се само у једној години повећа наплата ПДВ за око
30%, значајно смањи „сива економија“ и битно унапреди организација
пословања на свим пунктовима где су касе постављене и то не само у интересу
државе већ и власника. Примењени су и GPRS терминали за повезивање
регистар каса и Републичке пореске управе, па се контрола пословања обавља
аутоматски уместо ангажовања више стотина инспектора.
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4.7. Јавне набавке
У Закону о јавним набавкама је одређена процедура набавки за државне
органе и јавне институције. Процедура набавки је стандардизована и она сама
по себи представља крупну организациону промену која је омогућила уштеде од
око 20% средстава предвиђених за набавке. Истовремено, систем јавних
набавки је допринео смањивању корупције и повећавању транспарентности
набавки.
4.8. Управљање процесима
Врло су скромна домаћа искуства у примени ИКТ у управљању
процесима. Управо у Србији предстоји велика технолшка модернизација у којој
ће од изузетног значаја бити развој и примена система за управљање процесима.
Међутим, и постојећа искуства у фирмама као што су: ЕПС, НИС, Тигар,
Дијамант, Београдска Арена и др. показују да се њихова примена заснива на
предходној реорганизацији, односно оптимизацији процеса. Примена система за
управљање процесима омогућује уштеде у ресурсима, смањење шкарта,
подизање квалитета производа и сл. Неколико домаћих компанија као што су:
„Информатика“а.д., „Електроник Дизајн“, „ЛОЛА“ и др.поседују знања и
производе индустријске рачунаре који се у нашој земљи, али и у свету користе
за управљање процесима.
4.9. Аутоматизација
shiping“)

пословања

у

складишту(пример:“DHL

web

Компанија DHL развила је и у Београду применила пројекат „DHL web
shiping“ који служи за заказивање и слање пошиљки. Овај систем омогућује
аутоматизацију припреме документације, заказивање преузимања пошиљке и
праћење пошиљке до испоруке. Било је неопходно да се преиспита постојећа
организација рада, елиминишу поједине фазе рада и развије ефикаснија
организација посла са доста аутоматизованих процедура. Нова организација
посла је омогућила да се смањи учешће живог рада, скрати потребно време за
припрему испоруке, обезбеди већа прегледност пословања и доприноса
појединца, лакше освајају нова тржишта и сл.
4.10.

Компјутеризовано вођење књиговодства

Данас скоро и да не постоји компанија која ручно води своје
књиговодство. Миграција је обављена веома брзо током 90-тих година прошлог
века. Компјутеризовано књиговодство се заснива на стандардизованим
документима, једном уносу податка који се после користи у свим апликацијама,
аутоматизованом књижењу, дневној ажурности, бржој изради свих извештаја и
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биланса и елиминисању ручног преписивања података. Поред повећане брзине
у обради података смањени су и трошкови у просеку за око 50%.
5. Анализа остварених ефеката
Анализа остварених ефеката показује да је информатизација омогућила:
- подношење разних захтева преко Интернета уместо одласка на
шалтере,
- брже регистровање нове фирме,
- коришћење сервиса електронског банкарства без потребе да се одлази у
банку,
- ефикасно и јефтиније пословно комуницирање преко Интернета,
- смањивање трошкова за личне доходке, материјалне трошкове и др.
- повећавање наплате ПДВ и прихода буџета,
- смањивање „сиве економије“,
- трансопарентност
набавки, уштеде буџетских средстава, смањивање
корупције при јавним набавкама,
- уштеде у коришћењу пословног простора,
- смањивање шкарта,
- плаћање паркинга и других услуга преко мобилног телефона,
- подизање квалитета производа,
- скраћивање потребног времена за добијање услуге и уштеде у
ресурсима,
- један унос податка који се после користи у свим апликацијама,
- аутоматизовано књижење, дневну ажурности и бржу изради свих
књиговодствених извештаја,
- већу прегледност целокупног пословања и посебно доприноса
појединца,
- лакше освајање нових тржишта,
- елиминисање мануелног преписивање података које је велики трошак
и извор грешака,
Могу се набрајати и још многи други оставарени корисни ефекти али је
битно сагледати шта је довело до њих. Корисни ефекти су настали као резултат:
-Критичке анализе постојећих процедура,
-Креирања оптималне организације рада,
-Стандардизације процедура за обављање свих послова,
-Адекватне примене ИКТ,
-Настојања да се промени и унапреди привредна структура[4],
-Спремности менаџмента да конкурентност и промоцију своје
делатности развија кроз унапређивање организованости.
Мало је анализа утицаја информатизације на организованост и посебно
недостају специфични методолошки приступи па је неопходно и овај рад
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схватити као подстицај да се развије одговарајућа методолошка основа и даља
проучавања.
6. Шта отежава остваривање већих ефеката
Многи потенцијални ефекти информатизације се не остварују.
Остваривање корисних ефеката отежавају а понекад и потпуно онемогућују
фактори као што су:
- одсуство државних стимулативних мера,
- ИКТ се имплементирају уз задржавање старе организације рада,
- ограничења која намећу прописи којима се одређује организација
рада,
- отпори променама због незнања и страха за личну позицију,
- неоспособљеност
да се током пројектовања и имплементације
искористе све могућности ИКТ за модернизацију рада,
- неинформисаност или незаинтересованост менаџера да искористе све
потенцијале ИКТ,
- нестимулативна банкарска политика,
- сиромаштво привреде и немогућност да се инвестира у ИКТ и
унапређивање организованости и сл.
Ови и низ других фактора утичу да се у нашој средини не могу
испољити и остварити сви потенцијали које доноси информатизација.
7.

Потребене мере и активности

Информатизација ће имати далеко већи утицај на организованост рада
уколико се предузимају следеће мере и активности:
- утврђивањем политике информатизације треба да се обезбеди да она
постане један од приоритета и покретача привредног и друштвеног развоја.
Доследна и ефикасна примена „Стратегије развоја информационог друштва у
Србији“ може да допринесе даљој афирмацији информатизације као средства за
унапређивање организованости.
- развој стручне компетентности надлежних државних органа,
- стручно оспособљавње у управи, јавним службама и предузећима за
коришћење информатизације у процесу унапређивања организације рада,
- предлагање измена и допуна постојећих и креирање нових прописа који
ће стимулисати а и обавезивати на коришћење ИКТ за унапређивање
организације рада,
- едукација менаџмента у предузећима како би информатизацију
прихватио као средство за обезбеђивање конкурентности и унапређивање
организиваности,
- афирмисање и популарисање успешне праксе и искустава у
унапређивању организованости применом ИКТ,
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-развој нових и обука за примене постојећих стандарда из области
информатике,
-потпуније коришћење постојеће опреме за развој апликација које
доприносе унапређивању организованости,
-повезивање информационих система државне управе и јавних
служби(царина, пореска управа, катастар, МУП, НБС, фондови за ПИО,
здравствено осигурање и др. ), како би њихове информације постале доступније
и могле да се користе за унапређивање организације рада приликом пружања
услуга грађанима,
-подстицање
предузетничких
иницијатива
и
инвентивности
(бонификације, кредити, стимулације, награде и сл. ) у области унапређивања
организације рада и сл.
8. Перспективе
У Србији, са оживљавњем привреде, предстоји масовни талас
информатизације који треба искористити и за унапређивање организованости.
Приказана искуства у примени ИКТ потврђују да постоје кадрови који
инвентивно примењују ИКТ и постиж многостране позитивне ефекте па и оне у
унапређивању организованости.
Информатизација може да постане једно од најутицајнијих средстава за
унапређивање организованости у привреди и друштву.
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ПОВЕЗИВАЊЕ ТАЧАКА:
ПАРТНЕРСТВО ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА
Апстракт: Рад је резултат истраживања у оквиру пројекта The Canal
Tour који је подржала Светска банка. Циљ пројекта је да се детаљно истраже
могућности коришћења хидро-система Дунав–Тиса–Дунав у туристичке сврхе,
као и да се закључци тог истраживања провере у пракси тако што би се на
изабраном делу каналске мреже током пролећа и лета 2007. године
успоставила туристичка бродска линија. Уколико подухват успе, могла би да се
организује читава мрежа туристичких бродских линија, што би подстакло
уређење подручја уз канале, развој локалне привреде и сарадњу с подунавским
земљама и омогућило да се на једноставан начин представе природне лепоте,
културно наслеђе и карактеристични дух поднебља. Један од важних услова за
успех пројекта уједно је и тема рада – успостављање партнерства јавног и
приватног сектора као модел одрживог развоја локалних заједница.
Кључне речи: партнерство јавног и приватног сектора, одрживи развој

CONNECTING NODES: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
Abstract: This paper is a result of the research within The Canal Tour
Project, supported by The World Bank. The aim of the project is the in-depth inquiry
into the tourist potentials of the Danube–Tisa–Danube hydro system, as well as
checking its conclusions in practice by establishing a small boat line on a chosen part
of the canal system during the spring and summer 2007. If the project is successful, a
network of small boat lines could be established on the canals, which would become a
strong incentive for development of the canal waterfronts, local economy and
cooperation in the region; it would also offer a simple way of presenting natural
beauty, cultural heritage and characteristic, relaxed lifestyle of the province. One of
the important conditions for the success of this project is at the same time the topic of
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the paper – establishing public-private partnership as a model of sustainable
development of the local communities.
Key words: public-private partnership, sustainable development
1. Увод
Тема рада је, у ширем смислу, разматрање ваљаности модела одрживог
развоја који се заснива на стварању синергије између управљања друштвеним
ресурсима на локалном нивоу и привлачења приватног инвестиционог капитала.
Овај модел одрживог развоја заснован је на следећим концептуалним и
практичним поставкама:
• природним, економским, друштвеним и људским ресурсима на датој
локацији,
• најбољим искуствима из транзиционих привреда у окружењу,
• стратегијама развоја на државном, регионалном и локалном нивоу.
Капацитет српског друштва за развој је несумњив, као што показују
бројне друштвено-економске студије, у првом реду Студија изводљивости
приступа Европској унији из 2005. године. Циљ развоја је стварање стабилног,
економски богатог друштва заснованог на идеалима социјалне правде,
демократском друштвеном поретку, доминантно капиталистичкој и тржишно
оријентисаној привреди и ефикасној и одговорној јавној администрацији.
Модернистички модел прогреса, међутим, уз све своје добре стране има
и једну ману: неке од вредности на којима се заснива су анахроне или стране
нашој култури, нпр. протестантска радна етика, строго хијерархијски приступ
организовању (посебно у јавној управи), неодговарајући однос према
цивилизацијском наслеђу, природним ресурсима, очувању околине, итд.
Осим тога, савремено либерално-демократско друштво знатно је
комплексније у погледу вредности и очекивања својих актера. Размишљање о
правцима одрживог развоја у тако комплексном и, у извесном смислу,
посткартезијанском и постмодерном друштвеном оквиру каквом Србија тежи на
почетку XXI века, методолошки је врло сложено. У раду се разматра
партнерство јавног и приватног сектора као модел (и тренд у јавном
менаџменту) који узима у обзир наоко супротстављене вредности и интересе два
"табора" и приказују се могућности тог модела на примеру пројекта на којем,
као група, радимо.
2. Одрживи развој на локалном нивоу
У настојању да се представе природне лепоте, културно наслеђе и
карактеристични дух поднебља, односно целовита визија ревитализације и
активирања постојећих, а запостављених ресурса у једном делу Војводине
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(првенствено у домену туризма), не губе се из вида бројни примери
нерегулисане привредне експлоатације културних споменика, природних лепота
и других ресурса. Адекватну бригу о статусу и стању тих добара, као и
формулисање услова под којима разне друштвене групе могу да остваре своје
интересе у вези с њима, треба да обезбеде пре свега надлежни државни органи
одговарајућом регулативом на локалном и националном нивоу. С друге стране, с
обзиром на економску снагу државе, требало би, у склопу локалних стратегија
развоја, представити ове ресурсе и заинтересовати домаће и стране приватне
инвеститоре. Сигурно је да би наизглед супротстављени интереси државе и
инвеститора могли да се помире кроз развој конкретних економских пројеката
заснованих на различитим моделима партнерства јавног и приватног сектора,
већ потврђеним у пракси земаља Европске уније.
Не треба гајити илузију да ће предлог изложен у раду разрешити све
нагомилане економске и друштвене проблеме, али је његова снага у томе што се
бави конкретним добрима и конкретним проблемима на конкретној локацији и
што се обраћа појединцима, групама и локалним заједницама настојећи да они
сами препознају своју развојну шансу.
Стратешки документи, каква је нпр. Национална стратегија за смањење
сиромаштва, неопходни у овој фази опоравка Србије, баве се целокупношћу
проблема, а до решења долазе дедуктивном методом – од општег ка
појединачном. Предложени модел сугерише примену индуктивне методе –
размишљање о решењима на одређеним локацијама која, једном потврђена у
пракси и документована, постају резервоар знања и добрих искустава,
потенцијално применљивих на другим местима.
3. Модел партнерства јавног и приватног сектора
Према најједноставнијој дефиницији, у питању је управљање јавним
добрима и њихова економска валоризација кроз заједничко улагање државе и
приватних инвеститора. У великом броју развијених земаља – нарочито оних у
којима је развој јавних система током седамдесетих и осамдесетих година XX
века био под утицајем нове деснице (САД, Велика Британија) – концепт Public
Private Partnership (PPP или 3P) представљао је начин да се смањи оптерећење
државе кроз outsourcing или идентификацију најповољнијих понуђача јавних
услуга путем тржишне утакмице. Међу позитивним искуствима оваквог
приступа су:
• укидање монополистичке позиције јавних предузећа,
• формирање цена услуга на тржишним принципима,
• смањење оптерећења пореских обвезника,
• ефикасно ангажовање капитала обезбеђеног из јавних прихода.
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Постоје, међутим, и нека лоша искуства, иако држава квалитетним
надзором и доследним поштовањем сопствене регулативе многе лоше појаве
може да спречи:
• нуде се услуге нижег квалитета да би се постигле конкурентне цене,
• цене услуга расту јер приватни понуђачи настоје да увећају профит,
• поступак је често недовољно транспарентан.
Партнерство јавног и приватног сектора почело је да се појављује и код
нас. Један од скоријих, а истовремено и најзначајнијих примера је сарадња
јавног предузећа Аеродром Никола Тесла и DynCorp International LLC на
изградњи и експлоатацији међународног карго терминала. Међу упадљиво
ретким примерима сарадње ове врсте у области заштите и управљања
споменицима културе и природним лепотама, истиче се програм туристичке
валоризације креманског и шарганског краја: обнављање железничке пруге
уског колосека између Шаргана и Вишеграда (Шарганске осмице), изградња
Дрвенграда удруженим снагама локалних институција, приватног капитала и
међународних организација (UNICEF), итд. Знаци економског и друштвеног
опоравка овог краја већ су видљиви, као и значајно улагање приватног капитала,
а јединствене природне лепоте и аутентична народна архитектура већ су
изазвале пажњу домаће и стране јавности.
Партнерство јавног и приватног сектора, у овом конкретном контексту,
има два главна циља:
• заштиту и прихватљиву комерцијализацију природних лепота и
• заштиту и економску валоризацију споменика културе.
4. Партнерство јавног и приватног сектора у туризму:најбоља
искуства
Осим значајног, али усамљеног домаћег примера Шарганске осмице,
постоји мноштво добрих искустава у земљама у транзицији које су недавно
приступиле Европској унији.
4.1 Микрорегион Церни Хрон, Словачка
За симболичну цену од једне словачке круне, држава је почетком
деведесетих година уступила део планинске железнице у дужини од 17
километара организацији Микрорегион Церни Хрон (MCH). Организација се сада
бави очувањем и одржавањем те старе пруге у саставу Цернохронског
железничког центра, државне институције која шумску железницу користи као
основу за развој локалне туристичке привреде. MCH, као партнер, настоји да
запосли локално становништво и да обезбеди да развој туризма прати
општинске планове и не угрози околину.
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Испоставило се да је ревитализација пруге и њено касније одржавање
врло скупо. Након што је 1992. године пруга отворена за јавност, у MCH су
дошли на идеју да, поред вожње, посетлацима пруже и друге услуге – на основу
чега је пројекат и опстао. Данас се приходи остварују од чланарине коју плаћају
мештани, од возних карата, угоститељских услуга путницима и другим
посетлацима, од рекламних паноа уз пругу, као и од издавања локација за друге
пословне подухвате који у овој иницијативи препознају своју шансу. Међу
корисницима њихових услуга тако су се нашли туристи, путничке агенције,
школе, организатори и учесници разних семинара и локално становништво.
Укупан добитак остварен током 1998. године био је 143.000 америчких долара.
4.2 Центар Халупки (Chaloupky), Чешка Република
Центар је 1994. године купио имање из XIX века (у близини Кнезица у
Чешкој), које је претвориo у центар за еколошко образовање, с пратећим
туристичким садржајима. Деци школског узраста намењена је класична настава
и настава у природи, наставницима – курсеви у склопу програма перманентног
образовања Министарства просвете, невладиним организацијама, родитељима и
свим другим заинтересованима – обука за очување животне средине, а широј
јавности – књиге из сопствене издавачке делатности. Према споразуму сa
државом, ова организација је у потпуности реновирала имање и наставља да се
брине о његовом одржавању.
4.3 Позориште Испуст (Стока Театар), Словачка
Ово позориште из Братиславе ради као креативна подршка алтернативне
културне сцене: организује предавања, изложбе слика и фотографија, представе
аматерских и професионалних позоришних, плесних и музичких група.
Позориште је 1995. године склопило споразум који му је обезбедио бесплатно
петогодишње коришћење једне старе зграде у власништву и под заштитом
града, уз услов да је реновира и одржава. Осим од међународних донација,
позориште остварује приход продајом улазница, издавањем простора другим
предузећима и вођењем сопственог кафе-паба. Идеју о кафе-пабу добили су од
гостујућег немачког позоришта које се издржава на сличан начин.
5. The Canal Tour Project / Бродом кроз Војводину
У оквиру овог пројекта настојимо да проверимо може ли се модел
партнерства јавног и приватног сектора применити у делу Војводине око Титела,
Зрењанина, Бечеја и Новог Бечеја тако да се развије туризам, унапреди природно
окружење и обнове споменици културе који већ дуго пропадају под заштитом
државе.
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Захваљујући донацији Светске банке, у прилици смо да покушамо да
заинтересујемо општинске власти и приватне инвеститоре, службу заштите
градитељског наслеђа, невладине и туристичке организације, школе и факултете и
ширу јавност за велико, а у великој мери занемарено јавно добро какво је хидросистем Дунав–Тиса–Дунав.
Покретање туристичке бродске линије довешће известан број посетилаца
у овај крај и дати прилику појединцима и предузећима да препознају своју
пословну шансу. Посао може бити сасвим једноставан и без нарочитих улагања
(тезге са свежим воћем, медом или сувенирима), сложенији и скупљи
(туристички салаш, марина, ресторан у амбијенту обновљене ветрењаче) или
прилично сложен (међународна регата, опремање и понуда локација за
потенцијалне инвестиције у производњу која не омета развој туризма).
Корист би имали и предузетници и незапослени и локалне заједнице.
Предузетницима се као очигледан избор намећу: сеоски туризам, салаши,
гостионице, кафане, породични пансиони, кампови, спортови на води итд.
Незапосленима се отварају могућности у области туристичких услуга или
мањих пратећих послова, док локалне заједнице профитирају на много начина.
Појачана привредна активност доносиће веће приходе од пореза. Инвестирање у
одржавање канала и инфраструктуре утицаће на отварање нових радних места.
Еколошка свест ће расти, што се посредно дотиче производње здраве хране као
приоритета Војводине. Отвара се нова перспектива за вароши које се, као по
правилу, држе подаље од воде. И, нарочито, успостављање мреже туристичких
бродских линија на каналима Војводине допринело би регионалној сарадњи.
6. Од идеје до реализације
На самом почетку неопходно је да се утврде техничке, односно пловне
карактеристике хидро-система на одабраном потезу Тител – Стајићево –
Зрењанин – Клек – Нови Бечеј – Бечеј, што подразумева:
• пловидбу туристичким бродићем,
• прикупљање података о стању обала, насипа, пристаништа и локација
где је могућ прилаз возилима,
• посете свим преводницама и уставама и разговор са особљем Војводина
Вода,
• упознавање с техничким ограничењима (величином и дубином газа)
пловила која могу да пролазе каналима и преводницама,
• прикупљање података о ценама и процедурама пролаза кроз преводнице.
У другом кораку, треба утврдити стање и степен економске (туристичке)
искоришћености споменика културе и природних лепота у општинама кроз које
пролази бродска линија. Пројекат се ограничава на утврђивање основних
чињеница, што подразумева:
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интервјуе с надлежнима у Туристичком савезу Војводине у циљу
упознавања са средњорочном и дугорочном стратегијом развоја,
• обилазак најзначајнијих споменика, градитељских и природних целина,
на основу препоруке Туристичког савеза Војводине и општинских
туристичких организација (увид, документовање стања, отворени
интервјуи с надлежним лицима),
• прикупљање података о начинима заштите и коришћења споменика
културе – прибављање стручних оцена и сугестија општинских завода за
заштиту споменика културе и Републичког завода,
• прикупљање предлога од компетентних институција и појединаца.
У трећем кораку, треба се упознати са општинским стратегијама
одрживог развоја (ако постоје), чије се формулисање подстиче у оквиру Сталне
конференције градова и општина.
Уколико у општинама постоји интерес за стратешки развој туризма који
предвиђа партнерство јавног и приватног сектора, планира се, у четвртом
кораку, представљање најбољих искустава које су земље ЕУ у окружењу имале
са овим моделом. Општинске стратегије треба заснивати на управо усвојеној
државној Стратегији одрживог развоја туризма до 2015. године, а циљеве треба
формулисати тако да буду конкретни, мерљиви, остварљиви, релевантни и
временски дефинисани.
Као завршни корак, у пролеће 2007. године, на поменутом потезу треба
покренути малу бродску линију. Сличне бродске линије представљају значајну
туристичку активност у земљама попут Холандије, Немачке, Велике Британије и
Француске. Очекивани резултати би били:
• Пловидба каналима је пријатан и занимљив начин упознавања природе и
културе овог краја.
• Овај крај има услова да постане врло посећена излетишна локација за
Новосађане, Београђане и њихове госте.
• Домаћи и страни инвеститори показују интересовање за овај део хидросистема ДТД као погодну локацију за комерцијалне подухвате,
самосталне или у партнерству с јавним сектором.
Обилазећи терен и разговарајући с људима, дошли смо до неких
занимљивих закључака:
• Посматрани део хидро-система ДТД користи се скоро искључиво за
теретни саобраћај.
• Фреквенција теретног саобраћаја скоро је занемарљива у односу на
капацитет система (1 до 3 пловила дневно у оба смера).
• Путнички и туристички бродови пролазе врло ретко, по речима
надлежних на преводницама Стајићево и Клек.
• Осим пристаништа у Зрењанину и дока који се управо гради у близини
Клека, уз обале канала нигде нису уређени пристани.
• Не постоји одговарајућа сигнализација.
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Споменици културе које смо обишли у досадашњем току пројекта у врло
су лошем стању. Старо грофовско имање у Ечкој споро се обнавља.
Ечикина кула, некадашњи водоторањ, пропада. Индустријски комплекс
из XIX века, уз сам канал у центру Зрењанина, занемарен је и
неискоришћен, а такве су и ветрењаче и други објекти из истог периода
у овом крају.
Природни ресурси делују незаштићено и слабо искоришћено. Царска
бара је без посетилаца, иако је лепа, чиста и пуна птица. Рибарско
газдинство близу Ечке неприступачно је гостима. У рукавцу старог
Бегеја пеца само пар људи. Обале Тисе између Титела и улаза у канал
делују полунапуштено упркос уређеном купалишту и местима за
камповање.
Туристичко-угоститељска понуда је на врло ниском нивоу: скоро да
нема ресторана, хотела, апартмана, туристичких салаша, као ни
организованог посматрања птица, бициклистичких тура, јахања коња,
вожње фијакерима, итд.
7. Повезивање тачака: прелиминарна анализа оправданости

Иако овај рад по свом формату не дозвољава озбиљнију анализу
оправданости модела који се предлаже за конкретну локацију, покушаћемо да, у
неколико црта, прикажемо његове врлине и мане.
7.1 Анализа основних спољашњих фактора
(PESTEL анализа и анализа ризика)
А Природа утицаја:
Б Интензитет утицаја:
В Вероватноћа дугорочног утицаја:

негативни (–) / позитивни (+)
низак (1) / средњи (2) / висок (3)
ниска (1) / средња (2) / висока (3)

ФАКТОРИ
Политички фактори
Доношење општинских стратегија развоја као кључни
моменат за осмишљавање циљева и методологије развоја
туризма кроз валоризацију природних лепота и
културног наслеђа
Приступање Европској унији
Економски фактори
Расположивост инвестиционог капитала пословних
банака и међународних донаторских институција као и
субвенционисаних зајмова државних институција
Близина канала значајним емитивним центрима
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(Београду, Новом Саду) и фреквентним саобраћајним
коридорима
Актуелно лоше стање ресурса и туристичке понуде и
низак степен свести о овој локацији као туристичкој
дестинацији код опште јавности и потенцијалних улагача
Социо-културни фактори
Постојање свести код локалног становништва и заједнице
о неискоришћеним и запостављеним ресурсима, као и о
потребама заштите природног и културног блага
Недостатак одговарајућег стратешког оквира и
оперативних планова
Технолошки фактори
Неадекватне саобраћајне везе са главним емитивним
центрима
Еколошки фактори
Императив очувања околине доводи до пораста
инвестиција у ублажавање ефеката загађења и
спречавање новог загађења (пример сарадње Владе
Србије, норвешке владе и европских институција).
Правни/законодавни фактори
Доношење државне стратегије за развој туризма у Србији
до 2015. године, као и усавршени правни оквир за
оснивање предузећа (Закон о привредним друштвима из
2004.) и за страна улагања (Закон о страним улагањима
из 2003. године)

–

3

2

+

2

3

–

3

1

–

2

2

+

2

3

+

3

3

7.2 Анализа основних унутрашњих фактора
•
•
•
•

Иницијална анализа ситуације на циљном локалитету указује на:
постојање комплексне мреже локалних актера и ресурса који имају своје
сопствене "ланце вредности",
сложен локални систем вредности, који мора бити узет у обзир
приликом стратешког планирања било ког програма или циља од општег
значаја,
неопходност успостављања хијерархије циљева у односу на аспирације
актера (дијаграм 1) и статус ресурса,
скоро непостојеће учешће приватног капитала и иницијативе у
пројектима од јавног значаја.
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Kapital (banke,fondovi)
Inovacija

Tehnologija
Efektivno upravljanje

Ljudski resursi

Privatni sektor

Javni sektor

Civilni sektor(NVO)

Najbolja iskustva

Kulturno nasleđe

Prirodni resursi

Strategije razvoja

Дијаграм 1

8. Закључак
Иако у својој почетној фази, истраживања у оквиру пројекта дају јасне
назнаке да је партнерство јавног и приватног сектора смер развоја који много
обећава. Овај модел је релативно лако конкретизовати и резултати могу да буду
брзо видљиви – поготово у транзиционим земљама као што је наша, с њеним
социјалистичким наслеђем.
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Доц. др Маринко Бошњак 20

ОРГАНИЗАЦИЈСКИ ПРОГРЕС КАО КЉУЧНА ОДРЕДНИЦА
ЕВРОПСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВА У СРБИЈИ
Апстракт: Низак ниво и незадовољавајући квалитет организованости
привреде и друштва у Србији представља високу препреку на путу Србије ка
ЕУ. Подизање нивоа и квалитета организованости појединаца, предузећа,
установа, државе, социјалних група и друштвене заједнице у целини је кључна
претпоставка за брже и ефикасније сповођење структурних реформи и
приближавање Србије ЕУ. Стога је организацијско прилагођавање привреде и
друштва у Србији глобалним процесима и европским стандардима кључни
национални приоритет који захтева посвећеност свих субјеката привреде и
друштва, примени европског система вредности и европских политичких,
правних, економских и културних стандарда.
Кључне речи: организацијски прогрес, структурно прилагођавање,
глобални процеси, европски стандарди.

ORGANIZATIONAL PROGRESS AS KEY DETERMINANT OF
EUROPEAN PERSPECTIVE OF ECONOMY AND
SOCIATY IN SERBIA
Abstrakt: Low level and dissatisfactory quality of economic and social
organiЗation in Serbia represent a high obstacle on the Serbian road to EU. Raising
level and quality of organization of individuals, firms, institutions, country, social
groups and social community in total is a key assumption for faster and effectiveness
conduction of structural reforms and Serbian approachment to EU. Consequently
organiЗational adoption of economy and society in Serbia to global processes an
European standards is a key national priority, which demand devotion of all subjects
of economy and society, to implementation of European system of values and
European, political, juridical, economic and cultural standards.
Key words: organizational progress, structural adoption, global processes,
European standards.
20

Начелник Оделења за макроекономске анализе и структурне реформе у
Министарству финансија Републике Србије, Кнеза Милоша 20 и доцент на Београдској
банкарској академији, Змај Јовина 12.
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1. Подизање нивоа и квалитета организованости као национални
приоритет
Неповољно стање организованости привреде и друштва у Србији
представља кључно развојно ограничење и високу препреку на путу ка ЕУ.
Подизање квалитета организованости појединаца, организација, привреде,
државе и друштва у целини је кључна детерминанта европске перспективе
Србије, модернизације њене привреде и друштва и подизања квалитета живота
становништва.
Организацијски прогрес је мера успешности модерне привреде и
друштва, у условима глобализације и растуће конкуренције и кооперације. Он
исказује модернизацију и јачање развојних способности привреде и друштва на
бази утицаја владајућег европског културног обрасца, уз очување и развој
базних вредности друштвене заједнице у Србији.
Организацијски прогрес подразумева уклањање свих баријера развоју и
увођење системских услова (подстицаја) за креативност, иноваторство и
предузетништво и за стварање већег тржишта, као кључних предуслова за
економски раст и социјални развој заснован на развоју и примени науке и
технологије. У Европи су многе националне заједнице материјализовале такав
организацијски прогрес, почев од научно – технолошког развоја и
индустријализације у Енглеској у другој половини 18 века, до ЕУ као новијег
историјског искуства које потврђује да је могућ организацијски прогрес и изван
националних граница, у економским интеграцијама у којима не постоје баријере
ширењу тржишта и јачању развојних фактора.
Србија је након разградње СФР Југославије почетком деведесетих
година, разградње СР Југославије почетком двехиљадите године и државне
заједнице Србија и Црна Гора почетком 2006. суочена са изазовом
модернизације привреде и друштва.
Република Србија је суочена са избором да настави довршавање
индустријског, традиционалног друштва или да развија модерно, иновативно
друштво. Таква структурна промена подразумева разумевање потребних
политичких, економских, институционалних, социјалних и културних промена
које мењају читаву структуру и функционалне механизме привреде и друштва.
Избор развојне трајекторије одредиће да ли ће Србија остати далеки пратилац
успешних земаља које имају развијене демократске, предузетничке, менаџерске,
научне, технолошке и економске потенцијале или ће поскидати све развојне
баријере и убрзано кренути путем модернизације и приближавања ЕУ. То
подразумева ослобађање инвентивности, иновативности, предузетништва и на
тим основама стварање критичне масе научних знања и модерних технологија
као основе привредног раста и социјалног прогреса у Републици Србији. За
такве структуралне промене потребно је прихватити европски систем вредности
и културни образац и развити способности привредних и политичких елита да
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успоставе нове системске услове за развој ефикасне тржишне привреде
засноване на знању, ефикасне правне државе засноване на владавини закона и
ефикасног демократског друштва заснованог на модерном систему вредности.
Организацијски прогрес у Србији донео би нови производно –
технолошки и социјално – институционални систем способан да решава
проблеме раста производње и извоза, раста продуктивности и запослености,
повећања стандарда становништва и заштите животне средине, као и
укључивање у глобалне процесе и у економске, технолошке и политичке
интеграције.
У новом систему модерне информационе и комуникационе технологије
омогућиле би настајање нехијерархизоване демократске организационе
структуре и флексибилних производно – технолошких система, што би водило
хуманизацији рада и развоју креативности појединаца и њихову активну
партиципацију у политичком животу друштвене заједнице. У томе кључну улогу
имаће успостављање тржишних механизама и раст конкурентности и
кооперативности између појединаца, организација, социјалних група, региона и
држава. Настајуће организационе структуре успоставиле би нова правила
понашања, ојачале национални креативни и предузетнички потенцијал и
обезбедиле његову ефикасну употребу, што захтева промену читаве друштвене
и економске структуре и постојећих вредности друштвене заједнице и њеног
културног обрасца.
Српско друштво треба да се суочи са глобалним променама социјалноинституционалног аранжмана и променама технолошко-економског система и
да успостави нови развојни профил и нову економску и социјалну структуру.
Кључни утицај у том правцу вршиће унапређење националне и локалних
култура и вредности, јачање истраживачког потенцијала и увођење нових
технологија. Спровођење таквих предстојећих промена обезбедило би изградњу
демократског и одговорног друштва које функционише и развија се на модерној
развојној и технолошкој парадигми. Креативно друштво и иновативна привреда
су нови тип привреде и друштва, са новом структуром и институцијама и новим
распоредом политичке и економске моћи.
Организацијски прогрес у Србији треба да донесе нову организацију
модерне привреде која обезбеђује стабилност и просперитет привреде, нову
организацију државе која обезбеђује њену стабилност и просперитет и нову
организацију друштва која обезбеђује националну стабилност и просперитет.
Организацијски прогрес подразумева да се у Србији проучи политичко,
економско и културно наслеђе и досадашњи организациони аранжмани и да се
успостави модерна организација привреде, државе и друштва, са ефикасним
координационим механизмима (тржиште, кооперација и јавна администрација)
помоћу којих се обезбеђују интегритет и стабилност система заснованог на
усклађивању различитих индивидуалних потреба и преференција и
појединачних интереса и циљева и јединствених и за све обавезујућих одлука

107

Oрганизацијски прогрес као кључна одредница
европске перспективе привреде и друштва у Србији

_______________________________________________________________
обликованих кроз политички процес. Координациони механизми чувају
интегритет система и шире простор за диференцијацију и локална
прилагођавања, тако да се на свим нивоима друштвене организације
концентрише толико заједништва колико је то целисходно са становишта
демократичности и функционалности система и да се тиме обезбеди
демократско усклађивање индивидуалних и колективних интереса и потреба и
њихово задовољавање на најбољи начин. У таквом систему и демократском
поретку онемогућена је хипертрофирана концентрација надлежности,
нецелисходно наметање униформних решења и претерана централизација
одлучивања. Реч је о децентрализованом систему који омогућује слободан
индивидуални избор и ефикасан јавни избор и који није инструмент
концентрације моћи и социјалног инжењеринга, већ минимизира државни
интервенционизам.
Србија на путу ка ЕУ треба да напусти систем административног
директивног управљања привредним и друштвеним пословима и уведе
децентрализовани систем одлучивања који има капацитет за рационално
доношење одлука и њихову реализацију на различитим нивоима управљачке
хијерархије, укључујући и кључне стратешке одлуке. Кључну улогу у доношењу
и реализацији оперативних одлука имају економски аутоматизми-тржиште, а у
доношењу и реализацији стратешких одлука планирање. Нови социјалноинституционални аранжман кога Србија изграђује у процесу транзиције од 2001.
омогућиће решавање структурних неусклађености и убрзање раста и развоја.
Од прворазредног значаја за убрзани развој Србије и њено
придруживање ЕУ је успостављање демократског политичког пројекта, а то
захтева културу нације која уважава различитост, толеранцију, дијалог и
компромис. Највећа препрека на путу ка ЕУ је доминација политичке, партијске,
ауторитарне политичке културе у Србији. За неопходни културни преображај
потребне су демократске институције и демократе, уместо ауторитарне
владавине појединаца и политичких елита (партократија). Они су кључна
претпоставка стварања демократске атмосфере у Србији и јачања друштвених,
политичких, правних, културних и економских институција које могу да
спроведу демократске промене, подигну морал, успоставе демократску културу
и вредности цивилног друштва, онемогуће корупцију и подигну богатсво
народа. Стога је изградња институција и правне државе национални приоритет.
Улазак Србије у ЕУ доминантно ће зависити од односа у оквиру ЕУ и
темпа њеног проширења и од брзине транзиције Србије и њеног структурног
прилагођавања ка модерном друштву стабилне демократије и развијене
привреде. Стабилна Србија са подстицајним окружењем за пословање и
инвестирање је кључна претпоставка успостављања сагласности у погледу
уставног уређења, динамике и трошкова реформи, сузбијања корупције и
криминала и бржег превазилажења економске неразвијености кроз јачање и
ефектуирање људских ресурса и кроз приступ знању, технологији и капиталу
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преко растуће међународне трговине и страних директних инвестиција, кроз
бољу валоризацију расположивих капацитета путем већег прилива страних
директних инвестиција и кроз укљученост Србије у међународне транспортне и
енергетске коридоре, пре свега Коридор 10, Коридор 7 и Европску енергетску
заједницу.
2. Србија у процесу стабилизације и придруживања ЕУ
Укључивање Србије у процес стабилизације и придруживања ЕУ и
спровођење структурних реформи су међузависни процеси који приближавају
Србију развијеним европским земљама и обезбеђују повећање нивоа
развијености, смањење незапослености и повећање стандарда становништва. У
наредне три године Србија треба да спроведе другу фазу транзиције и да учини
кључне кораке на путу од транзиционе земље до чланице ЕУ, на бази резултата
остварених у првој фази транзиције.
Националном стратегијом за приступање Србије ЕУ, коју је Влада
усвојила јуна 2005, утврђено је да улазак у ЕУ представља стратешко
опредељење Србије које почива на широком политичком и социјалном
консензусу. Национална стратегија придруживања ЕУ подразумева не само
хармонизацију постојећих прописа и прилагођавање понашања правилима која
важе у ЕУ, већ и свеобухватну политичку, економску и социјалну
трансформацију, у складу са политичким и економским захтевима које поставља
ЕУ.Очекује се да ће Србија у 2007. постати кандидат за чланство у ЕУ и да ће то
омогућити убрзано одвијање процеса стабилизације и придруживања ЕУ и
транзиционих процеса.
Припрема Србије за придруживање ЕУ одвијаће се у складу са
критеријумима који су постављени Процесом стабилизације и придруживања
(ПСП), копенхагенским критеријумима и правним тековинама ЕУ. У том
смислу, испуњавање политичких и економских услова за улазак у ЕУ, односно
реализација стратешких опредељења и задатака утврђених Националном
стратегијом придруживања ЕУ и Споразумом о стабилизацији и придруживању
ЕУ, чије се закључивање очекује у 2007. години представљаће кључни елеменат
унутрашње трансформације привреде и друштва Србије, у складу са
стандардима ЕУ, односно биће полазиште свих структурних реформи у Србији
све до учлањења Србије у ЕУ. Стога се у овом раду приказују свеукупне
активности на путу политичке, правне и економске трансформације Србије ради
бољег познавања суштине и обима послова везаних за европске интеграције и
ефикасније и брже унутрашње трансформације Србије на путу ка ЕУ.
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Европско партнерство
Савет ЕУ донео је 30. јаунара 2006. Одлуку о принципима, приоритетима
и условима садржаним у Европском партнерству са Србијом и Црном Гором,
укључујући Косово, која је ступила на снагу 7. фебруара 2006. објављивањем у
Службеном листу Европске заједнице. Овај документ представља списак
политичких, правних, економских и секторских приоритета, подељених у
краткорочне (1 до 2 године) и средњорочне (3 до 4 године). Степен испуњености
приоритета представља основ за оцењивање напретка Републике Србије у
процесу европских интеграција, а које врши Европска комисија у својим
годишњим извештајима. Вишегодишњи индикативни програмски документ, као
и Вишегодишњи индикативни финансијски оквир су документа која утврђују
циљеве, очекиване резултате, предуслове и финансијску алокацију средстава
према секторима.
Конкретни захтеви се односе на темељне законодавне и
институционалне реформе у областима демократије и владавине права и
заштите људских и мањинских права, ангажовање и продубљивање сарадње у
региону, испуњавање међународних обавеза, економске реформе и усвајање
европских стандарда у области секторских политика. Доследно спровођење
обавеза из овог документа омогућиће убрзавање процеса приближавања Србије
ЕУ, у чему ће најважнију улогу имати Владин План за спровођење приоритета
из Европског партнерства, у коме ће бити јасно подељене надлежности и
одговорност за имплементацију. Кључни критеријум Европске комисије
приликом оцењивања реформског напретка једне земље је спровођење закона,
за шта се у буџетима за наредне године морају обезбедити довољна средства.
У Европском партнерству су утврђени захтеви који се односе на
економску и фискалну политику, и то:
• одржати макроекономску стабилност (извршити фискална прилагођавања у
циљу смањења спољног дебаланса, смањити инфлаторне притиске, водити
опрезну монетарну политику, уз одговарајућу политику курса, спроводити
чврсту политику зарада у јавном сектору, надгледати брзу експанзију
кредита и прилагодити мере опреза, реформисати пензиони систем,
наставити са реформом система здравственог осигурања).
• наставити са формализацијом сиве економије и проширити пореску базу
кроз примену система управљања јавним расходима и свеобухватну пореску
политику са мање изузећа и нижим стопама, посебно оних из рада,
унапредити процес припреме и спровођења буџета, установити одговарајуће
процедуре за онемогућавање проневера домаћих и страних фондова;
• убрзати реструктурирање и приватизацију великих државних и друштвених
предузећа, обезбедити распоређивање довољних буџетских средстава за
трошкове вишка запослених и реструктурирање предузећа;
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•
•
•
•
•
•
•

довршити реформу банкарског сектора, посебно приватизацију државних
банака, наставити реструктурирање и приватизацију сектора осигурања;
реформисати систем административних цена, нарочито додатно прилагодити
цене енергената;
спровести земљишне реформе, припремити и спровести законодавство о
катастру, дозволити приватно власништво над градским земљиштем;
реформисати тржиште рада, распоредити довољан број људских и
финансијских ресурса за спровођење економске политике;
наставити са прилагођавањем спољнотрговинског режима аутономним
трговинским мерама ЕУ, правилима СТО и будућем Споразуму о
стабилизацији и придруживању (ССП);
унапредити пословно окружење доношењем и применом системских закона;
модернизовати систем образовања и унапредити истраживачку и иновативну
политику.
Управљање фондовима Европске уније

Земље које се налазе у процесу европских интеграција морају да изврше
одговарајуће промене својих институција и прописа и да изврше обуку великог
броја државних службеника, како би оспособиле своје државне администрације
да користе буџетска средства Европске комисије под условима и прописима који
важе у свим земљама чланицама ЕУ. Овај посао за Србију постаје тим важнији
јер је Европска комисија донела одлуку да Европска агенција за реконструкцију,
која сада врши те послове, престаје са радом 31. децембра 2008. За пројектовани
буџет од 2007-2013. уводи се нови финансијски инструмент који предвиђа да све
земље у процесу придруживања ЕУ морају ојачати своје администрације ради
преузимања нових послова у оквиру децентрализације система управљања
фондовима ЕУ. Међутим, испуњење свих неопходних услова за преузимање
водеће улоге у процесу програмирања и реализације средстава помоћи ЕУ
отежавају институционална ограничења и недостатак капацитета у ресорним
министарствима за планирање и надзор реализације, као и недовољна
повезаност планирања приоритета, националног буџета и екстерних фондова.
Повећани изазови и захтеви у процесу европских интеграција
подразумевају успостављање одговарајућих капацитета у оквиру државних
институција. Искуства других земаља показују да је за процес успостављања
институција децентрализованог система управљања (ДИС) фондовима ЕУ
потребно од 2 до 3 године. Чланом 164 Уредбе Савета (ЕЗ, Еуратом) бр.
1605/2002, од 25. јуна 2002, о финансијској уредби која се примењује на
заједнички буџет Европске заједнице дефинисано је да Европска комисија може
да пренесе, у потпуности или делимично, управљање фондовима, те да одлучи о
степену децентрализације, ако су задовољени следећи предуслови:
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•

јасна подела надлежности између референта за административна овлашћења
и референта за програмска овлашћења;
• постојање ефективног система интерне контроле и управљачких операција;
• посебне процедуре и рачуни за фондове Европских заједница;
• постојање националне независне ревизорске институције;
• транспарентне и недискриминаторне процедуре набавки.
За успостављање децентрализованог система управљања потребно је
именовање носилаца појединих одговорности и изградња посебних јединица у
постојећим институцијама, и то:
Национални фонд (National Fund – NF) којим руководи државни
службеник надлежан за оверавање (National Authorising Officer-NAO)
Национални фонд је канал за проток средстава Европске уније.
Националним фондом руководи државни службеник, са посебним овлашћењем
за оверавање (NAO), који је одговоран за целокупно финансијско управљање
претприступним средствима ЕУ.
Средства која се добијају од Европске комисије морају бити раздвојена
од осталих буџетских средстава и стављена на посебан банковни рачун одређене
банке. С тог банковног рачуна NAO је овлашћен да, заједно с рачуновођом
националног фонда, врши пренос средстава на подрачуне путем којих CFCU
исплаћује накнаде извођачима радова.
Централна јединица за уговарање и финансирање (Central Financing and
Contracting Unit – CFCU) којом руководи државни службеник за оверавање
програма (Programme Authorising Officer-PAO)
CFCU је агенција за имплементацију, која блиско сарађује с осталим
министарствима и агенцијама које су корисници пројеката. Обавеза CFCU-а је:
организовање јавних набавки/тендера, склапање уговора, израда буџета и
исплата средстава Европске уније.
PAO је одговоран за ефикасну реализацију програма, ефективно и
ефикасно трошење средстава и поштовање принципа финансијског управљања,
укључујући и придржавање тендерске процедуре и процедуре склапања уговора,
те праћење реализације пројекта.
Национални координатор помоћи (Nacional Aid Coordinator-NAC)
NAC је одговоран за координацију, како на нивоу програмирања у
смислу утврђивања и формулисања пројеката, тако и на нивоу праћења и оцене
коришћења претприступних фондова. Такође, NAC врши координацију
програмирања с осталим донаторским програмима, даје коментаре и савете на
предлоге идејних пројеката (контрола квалитета), упућује идејне пројекте на
увид Европској комисији, упућује коментаре корисницима на које се односе,
обавља коначну проверу квалитета пројектних формулација.
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Јединица за спровођење програма (Project Implementation Unit-PIU) и
државни службеник за програме помоћи (Senior Progeamme Officer-SPO)
Јединица за спровођење програма и државни службеници за програме
помоћи налазе се у ресорним министарствима. Њихови главни задаци су учешће
у утврђивању и формулисању потребне помоћи, израда и одобравање пројектног
задатка и идејних пројеката, као и праћење реализације пројекта уз блиску
сарадњу с извођачем радова.
Aнализa економских ефеката хармонизације
Чланство у ЕУ захтева од државне администрације да узме активно
учешће у хармонизацији домаћег законског оквира са acquis communautaire.
Државни службеници требало би да одговоре на захтеве који се пред њих
постављају у процесу хармонизације и да на адекватан начин процене какав би
утицај овај процес могао да произведе на поједине привредне гране.
У специфичном контексту европске интеграције, циљеви процене
утицаја састоје се у томе да се Влади и другим заинтересованим странама пруже
информације о политичком, економском и социјалном утицају усвајања
практичних политика ЕУ или појединих уредби и упутстава. У идеалном
случају, резултати би могли да буду дати у квантитативним проценама нето
трошкова за различите финансијске секторе – државни буџет, буџете локалних
самоуправа, приватни сектор, потрошаче, с тим што и квалитативне
информације могу имати велики практични значај у недостатку квантитативних.
Имајући у виду циљеве Србије у процесу европске интеграције,
планирано је увођење Анализе утицаја усаглашавања са acquis communautaire у
наредном периоду. Анализа утицаја биће од помоћи ресорним министарствима
приликом ефикасног и делотворног одређивања приоритета усвајања и
имплементације acquis, изградње институција, припрема преговарачких
позиција и преношења информација од значаја заинтересованим странама.
Спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању
Од дана потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању са
ЕУ, Србија ће бити у обавези да поступно врши усклађивање законодавства у
одређеним областима, првенствено подручјима унутрашњег тржишта, као што
су конкуренција, државна помоћ, јавне набавке, заштита потрошача,
интелектуална својина, стандардизација, акредитација, метрологија и технички
прописи. Поред тога, потписивањем Споразума Србија ће се обавезати и на
ефективну примену закона, што је новина у односу на претходне споразуме
(Македонија, Хрватска).
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Без обзира што тренутно не постоји законска обавеза Србије да
усклађује своје прописе са прописима ЕУ, опредељење за чланство у ЕУ и обим
посла који предстоји налажу хитно организовање формалног процеса
усклађивања закона. Пожељно је да сви закони који се доносе буду у складу са
прописима ЕУ, уколико економски разлози не налажу другачије решење.
Потребно је уклонити или изменити законе који су у супротности са прописима
ЕУ или представљају грубо кршење стандарда ЕУ и тиме отежавају економску и
другу комуникацију са унијом.
Имајући то у виду, могу се издвојити приоритетне области и обавезе које
треба реализовати након потписивања ССП-а, а самим тим и потребе за
инвестирањем у циљу реализације преузетих обавеза, и то:
• конкуренција - спровођење Закона о заштити конкуренције у смислу
конституисања Комисије за заштиту конкуренције (људски ресурси,
инфраструктура, обука по потреби) у кратком року од ступања на снагу
Прелазног споразума;
• израда планова реструктурирања јавних предузећа (ПТТ, НИС, ЖТП) до
краја преговора и спровођење њиховог реструктурирања како би она могла
да издрже конкуренцију ЕУ у року од 5 година од дана ступања на снагу
Прелазног споразума;
• државна помоћ - усвајање закона о контроли државне помоћи и његово
спровођење. Спровођење овог закона подразумева и установљење Комисије
за контролу државне помоћи (људски ресурси, инфраструктура, обука о
индивидуалној државној помоћи и шемама државне помоћи) у року од
годину дана од дана ступања на снагу Прелазног споразума;
• усклађивање постојећих шема помоћи са европским стандардима у року од
четири године од дана ступања на снагу Прелазног споразума;
• израда регионалних мапа у складу са NUTS II (Стандардне номенклатуре
просторних јединица за статистику - СНЈП/Nomenclature des Unites
Territoriales Statistiqes-NUTS) методологијом како би Република Србија
почела да примењује члан 87 (3) Римског уговора, у року од четири године
од дана ступања на снагу Прелазног споразума;
• јавне набавке - измене и допуне постојећег Закона о јавним набавкама,
јачање капацитета Комисије за заштиту понуђача, како би се омогућило
њено ефективно функционисање у року од 5 година од дана ступања на
снагу ССП-а;
• заштита потрошача - биће неопходне допуне постојећег закона, како би се
постигла потпуна усаглашеност са европским стандардима (вансудска
заштита права потрошача, адекватнија/боља структурираност организација
за заштиту потрошача у циљу постизања њиховог ефикасног
функционисања);
• интелектуална својина - неопходно је спровођење сета закона донетих на
нивоу државне заједнице у државама чланицама. Спровођење ових закона
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•

подразумева припрему ресорних служби (царина за поступање на граници,
тржишна инспекција, судови) за поступање у случајевима повреде права
интелектуалне својине. Припрема обухвата адекавтну обуку служби,
обезебеђење потрбене инфраструктуре, укључујући изградњу неопходних
база података у року од 5 година од дана ступања на снагу Прелазног
споразума;
стандардизација, акредитација, метрологија и технички прописи - неопходно
је обезбедити спровођење четири закона из ове области.

Изградња институција и обука државних службеника у процесу
европских интеграција
Најзначајније активности у Пpоцесу стабилизације и придруживања ЕУ
су преговори о закључивању Споразума о стабилизацији и придруживању
(ССП) и његово спровођење. С обзиром на комплексност ССП и чињеницу да
нови законодавни оквир мора бити ефикасно примењиван, неопходно је
повећати капацитет државне управе за реализацију ових послова. Јачање
институционалног капацитета подразумева бољу координацију послова
европских интеграција, даље оснаживање вертикалних капацитета државне
управе и њену бољу координацију са хоризонталним нивоом система државне
управе, те оснивање и јачање институција неопходних за спровођење правних
тековина ЕУ. Значај овог питања посебно је наглашен већ у току преговора о
закључењу Споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ, с обзиром на
чињеницу да се истовремено са преговарањем сваког од поглавља Споразума
анализирају и процењују административни капацитети за спровођење преузетих
обавеза.
У намери да спремно дочека преговоре и примену Споразума о
стабилизацији и придруживању, Канцеларија за придруживање ЕУ, у сарадњи са
Министарством за државну управу и локалну самоуправу, као нослацем
реформе државне управе Србије и другим надлежним министарствима и
посебним организацијама, припремила је
Акциони план за јачање
институционалне способности за преузимање обавеза у процесу европских
интеграција. Од посебног значаја за Републику Србију је јачање
административних капацитета који ће створити погодне услове и подржати
прилагођавање српске привреде условима и прописима којима је регулисано
унутрашње тржиште ЕУ. Један од најважнијих сегеменатa Акционог плана су
финансијска средства непходна за установљавање нових и јачање постојећих
институција. За спровођење предвиђених институционалних мера непоходно је
прецизно утврдити финансијске изворе, приоритет и динамику њиховог
ангажовања. Брзина интегрисања Србије у ЕУ зависиће у великој мери и од
брзине којом ће бити изграђени адекватни институционални капацитети који ће
гарантовати примену хармонизованог законодавства.
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Важан елемент јачања административних капацитета је обука државних
службеника о ЕУ. С обзиром нa искуствa држaвa-члaницa и кaндидaтa зa
члaнство у EУ, Србији ћe бити потрeбни добро обучeни, eфикaсни и стручни
службeници у држaвној упрaви, кaко би успeшно прeговaрaлa и спровeлa ССП и
припрeмилa сe зa овaј процeс. Свe зeмљe у овом процeсу прeдузeлe су обимну и
дугорочну обуку држaвних службeникa, којa сe одвијaлa упорeдо сa рeформом
сaмe држaвнe упрaвe и подрaзумeвaлa јe континуирaно усaвршaвaњe, кaо прaво
и обaвeзу зaпослeних у држaвној упрaви. Ова обука по својој природи мора бити
општа и уско стручна и захтева одговарајућа средства за њену припрему и
реализцију.
Поред ове обуке која треба да обухвати постојеће капацитете у државној
управи потребно је систематски и дугорочно обезбедити адекватно попуњавање
министарстава и посебних организација и служби Владе. Након потписивања
ССП појавиће се велике потребе за специфичним новим знањима како би се
успешно испуниле обавезе из споразума и касније прилагодио правни систем и
институционални оквир захтевима чланства у ЕУ. У овом циљу потребно је
установити Фонд за стипендирање једногодишњих специјалистичких студија о
ЕУ у иностранству. Овакав фонд су формирале све земље које су приступале
ЕУ, имају их и старе чланице ЕУ, а њихови корисници су у обавези да по
успешно завршеним студијима раде пет година у државној администрацији.
Комуникационе активности у процесу европских интеграција
Један од основних делова процеса стабилизације и придруживања ЕУ је
и редовно информисање грађана о значају и очекиваним резултатима овог
процеса који ће имати директан утицај на њихов живот. У децембру 2004.
усвојена је Стратегија комуникације Владе Србије о Процесу стабилизације и
придруживања ЕУ. Стратегија представља општи оквир осмишљен са циљем да
грађанима Србије приближи Процес стабилизације и придруживања (ПСП) ЕУ,
као и реформе које се спроводе у оквиру овог процеса. Главни стратешки циљ
програма комуникације јесте да се обезбеди да грађани буду упознати са
процесом стабилизације и придруживања и реформама привреде и друштва које
он подразумева, да схвате опште циљеве придруживања ЕУ, добију
уравнотежено мишљење у вези са његовим последицама и да располажу са
довољно поузданих информација како би преузели своју улогу и обавезе у
оквиру ПСП. Ови напори могу бити успешни само ако сви учесници у процесу
придруживања ЕУ препознају и прихвате своју улогу.
Стратегија комуникације се спроводи израдом годишњих акционих
планова комуникационих активности Канцеларије за придруживање ЕУ. У току
2006. активности ће бити имплементиране уз подршку Европске агенције за
реконструкцију из средстава програма КАРДС. Стратегија комуникације
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предвиђа стално унапређивање и прилагођавање активности у вези са
информисањем грађана о процесу приступања ЕУ, до и након приступања ЕУ.
Канцеларија за придруживање ЕУ у наредном периоду покренуће и
координирати комуникационе активности чији ће основни циљ бити објективно
информисање иностраних медија, институција ЕУ и утицајних појединаца о
процесу придруживања ЕУ и реформама које се спроводе у оквиру овог процеса
и унапређивање слике о Србији у ЕУ.
У наредном периоду обезбедиће се финансијска средства како би се
сачинила и спровела комуникациона стратегија (и евентуално лоби кампања),
којом би се приступило систематском извештавању европске јавности,
институција ЕУ и утицајних организација и појединаца о обиму, значају и
резултатима реформи које Србија спроводи на путу ка ЕУ.
Превођење правних тековина ЕУ
Аcquis communataire има посебан значај у процесу придруживања ЕУ.
Добро познавање правних аката ЕУ значајно је за процес хармонизације домаћег
законодавства са законодавством ЕУ, али превођење правних тековина има и
други не мање важан разлог, односно оног тренутка када држава кандидат
постаје држава чланица њен језик постаје један од званичних језика ЕУ и acquis
communataire се у целости објављује у Службеном листу Европске заједнице на
језику новопридружене државе чланице.
Имајући у виду значај превођења у процесу придруживања, обимност
комунитарног права (око 150.000 страна текста) и потребу високог квалитета
превода, неопходно је након закључења Споразума о стабилизацији и
придруживању овом процесу приступити на врло озбиљан и систематичан
начин, што подразумева и обезбеђење значајних финансијских средстава.
Литература:
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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У
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ЗНАЊУ 23
Апстракт: У раду се анализира значај транзиције индустријског
друштва у информатичко у Србији, са становишта стварања како једне, нове,
глобалне технолошке инфраструктуре, тако и историјски јединствене
структуре моћи, засноване на информацији као најутицајнијем економском
добру XXИ века. Искуства развијених земаља показују да интензивно улагање у
информационе и комуникационе технологије (ИКТ) повећава продуктивност и
ефикасност економије и друштва у целини.
У Србији је управо усвојена нова Стратегија развоја информационог
друштва (ИД). Србија има усвојену Стратегију развоја информационог
друштва још од 1997. године, али за њену имплементацију није била обезбеђена
широка подршка политичких, економских и других фактора, а из искуства
других држава познато је да ИД не може да се изгради и функционише без
активног учешћа друштва у целини. У раду је дата компаративна анализа
наведене две стратегије, као и примери најбоље праксе у изградњи ИД земаља
Европске уније. У закључним разматрањима аутори наводе неке од сугестија за
активнији однос Србије према активностима које треба предузети и
институцијама које треба да се ангажују у изградњи и успостављању ИД
Србије, сагласно нормама и препорукама ЕУ у овој области.
Кључне речи: 1. Информационо друштво, 2. ИКТ, 3. Стратегија развоја,
4. Информација, 5. Иновативност, 6. ЕУ, 7. Србија.

INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT STRATEGY IN SERBIA:
WAY TOWARD KNOWLEDGE-BASED ECONOMY AND SOCIETY
Abstract: This paper analyzes the importance of Serbia’s transition from an
industrial to an information society (IS) from the standpoint of the creation of both a
new global technological infrastructure and a historically unique power structure
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based on the information as the most influential economic resource of the 20th
century. Experience gained by developed countries proves that intensive investments
into information and communication technologies (ICT) increase the economic and
overall society’s productivity and efficiency.
A new IS development strategy has just been adopted in Serbia. Although
Serbia has had such a strategy since 1997, its implementation has been hindered by
the lack of wide support by political, economic and other factors, which have proved
essential for the creation and functioning of an IS in other countries. The paper
presents a comparative analysis of the mentioned two strategies and the best practice
examples from the creation of EU member countries’ IS. In their concluding remarks
the authors give some suggestions for a more active Serbia’s relationship to the
activities to be undertaken and institutions to be involved in the establishment of
Serbia’s IS, in accordance with EU regulations and recommendations for this area.
Key words:
1. Information society, 2. ICT, 3. Strategy for development,
4. Information, 5. Innovativeness, 6. EU, 7. Serbia.
1.

Увод

Транзицијом из индустријског у информационо друштво драматично су
измењени улога и функција информације. Данас, информација представља једно
од највреднијих економских добара, а развој информационог друштва произвео
је заједно са новом економијом како једну нову, глобалну техничку
инфраструктуру, тако и историјски јединствену структуру моћи.
Глобално светско друштво налази се на прагу нове технолошке револуције, слично индустријској револуцији, сада говоримо о информационој револуцији која прети да направи непремостив јаз између развијених и неразвијених
земаља. На састанку председника држава Г8 на Окинави у Јапану, јуна 2000,
Повељом о глобалном информационом друштву, водеће индустријске силе
света, сигнализирају националним владама и другим актерима развоја да сносе
одговорност за помоћ у сужавању “поделе дигиталних могућности“ која прети
да даље погорша диспаритет између богатих и сиромашних [МНЗЖС, 2006].
У Србији је управо усвојена нова Стратегија развоја информационог
друштва. Србија је имала усвојену Стратегију развоја информационог друштва
још од 1997. године, али за њену имплементацију није била обезбеђена широка
подршка политичких, економских и других фактора, а из искуства других
држава познато је да информационо друштво не може да се изгради и
функционише без активног учешћа друштва у целини.
У раду је дата компаративна анализа наведене две стратегије, као и
примери најбоље праксе у изградњи информационог друштва (ИД) земаља ЕУ.
У закључним разматрањима аутори наводе неке од сугестија за активнији однос
Србије према активностима које треба предузети и институцијама које треба да
се ангажују у изградњи и успостављању ИД Србије, сагласно нормама и
препорукама ЕУ у овој области.
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2.

Стратегија развоја ИД Србије

Стратегија развоја ИД представља битан документ друштвеног,
економског и привредног развоја. Непостојање овог документа доводи до
непотребног губљења ресурса и лоших резултата услед непланског
финансирања развоја ИД. Управо због тога мање развијене земље и земље у
транзицији у последње време интензивно раде на изради својих националних
планова за примену информационих технологија, као основне полуге укупног
развоја. Више од 90 земаља у свету је донело неколико генерација ИКТ
стратегија, које се разликују по опсегу, дубини и амбицији.
Радна група Министарства науке и заштите животне средине у сарадњи
са UNDP и Фондом за отворено друштво, израдила је 2005.г. Предлог
националне Стратегије за ИД у Србији, на основу којег је, после јавне
дискусије и предлога који су добијени, припремљена и усвојена 05.10.2006.
Стратегија развоја ИД у Републици Србији (објављено 09.10.2006 у
“Службеном гласнику РС“, бр. 87/06). У оквру Стратегије разрађен је Акциони
план са стратешким приоритетима и иницијативама за развој ИД у Србији.
Стратегија и Акциони план су припремљени у складу с обавезама које је
Република Србија преузела потписивањем следећих докумената:
◊ Меморандум о разумевању о развоју ИД које су прихватиле све земље
југоисточне Европе јуна 2002. године;
◊ Агенда за развој ИД које су земље југоисточне Европе усвојиле у оквиру
активности Иницијативе Електронска југоисточна Европа (eSEE
Initiative) Пакта за стабилност на регионалној Министарској
конференцији о телекомуникацијама у Београду 20. октобра 2002.
године;
◊ Закључака регионалне Министарске конференције о ИД у Солуну 1. јула
2005;
◊ Декларације и акционог плана Светског самита о ИД у Женеви 2003.
године. [МНЗЖС, 2006]
Нова Стратегија развоја и ИД Србије треба да подразумева следеће:
◊ да подржи развој ИД у југоисточној Европи,
◊ да се усмери на примену стратегија и мера које промовишу регион као
целину,
◊ да промовише увођење мерног система за ИД, сарадњу и размену
искустава и најбољих решења у оквиру региона.
Србија је усвојила прву Стратегију развоја ИД још 1997. године, која
никада није заживела, не због свог садржаја, већ због непостојања сарадње
државних органа да сагледају значај развоја ИД и свести да је то могуће једино
уколико је стратегија развоја ИД саставни део целокупне развојне стратегије.
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Стратегија је заснована на следећим принципима прихваћеним на
Бриселској конференцији о Информационом друштву земаља Г7, који су касније
послужили као основа за израду стратегија већине земаља региона:
1. Отворена конкуренција;
2. Охрабљивање приватне иницијативе;
3. Дефинисање адаптивне законске основе;
4. Обезбеђивање отвореног приступа мрежама.
Може се закључити да је Србија на време кренула у овом правцу, али је
мало урадила и зато је у великом кашњењу у односу на окружење. Ово
драгоцено искуство, неопходност прикључивања ЕУ, прилагођавање законима
ЕУ, као и све веће продубљивање дигиталног јаза између развијених и
неразвијених земаља, требало би да буду довољно јаки аргументи за ефикасно
спровођење ново усвојене Стратегије развоја ИД.
”Ова стратегија ће бити успешно примењена ако постоји политичка
воља и свест највиших политичких инстанци о важности и користима од
развоја информационог друштва, као и широка подршка неопходна да се
обезбеде финансијска средства за процес примене. Циљеви ове стратегије могу
се значајно унапредити и убрзати кроз међународну и регионалну
сарадњу.”[МНЗЖС, 2006]
На величину дигиталног јаза утиче квалитет институционалног и
економског окружења, флексибилност тржишта, развој инфраструктуре,
спровођење иновација, квалитет људских ресурса, развој финансијског тржишта
и макроекономска стабилност. У наставку ће се ново усвојена стратегија развоја
ИД у Србији и стратегија из 1997.г. поредити у анализи фактора који
детерминишу дигитални јаз у чијем смањењу кључну улогу има ефикасно
спровођење стратегије развоја ИД.
2.1.

Квалитет институционалног окружења

Развој ИД је условљен како прецизно дефинисаном Стратегијом развоја
ИД која је у складу са Стратегијом привредног развоја Србије, тако и
обезбеђивањем институционалних услова за њену имплементацију.
Послови државне управе и стручни послови развоја ИД на нивоу
Републике Србије данас су у надлежности:
◊ Министарства науке и заштите животне средине, део који се односи на
дефинисање законског оквира и стратегијских одлука;
◊ Републичког завода за информатику и Интернет у делу имплементације
одлука Министарства, развоја и функционисања информационог система
државних органа, локалне самоуправе и јавних служби;
◊ Управе за заједничке послове републичких органа, у делу одржавања,
обезбеђивања функционисања и развоја информационог система.
Влада Републике Србије у документу “Национална стратегија Србије за
приступање Србије ЕУ” као један од примарних задатака развоја информационо
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комуникационих технологија (ИКТ) и ИД у Србији наводи обезбеђивање услова
за стварање једне институције која би имала сва потребна овлашћења за
изградњу ИД.
Стратегијом развоја ИД предлаже се да ова институција може бити
реформисани Завод за информатику и Интернет, или Сектор за информационо
друштво постојећег Министарства за науку и заштиту животне средине, или
сасвим ново Министарство које би објединило предходне две организације.
Важно је напоменути да је један од кључних разлога зашто Стратегија из 1997.
никада није заживела, управо била неспремност тадашњих државних органа да
оформи посебно организационо тело у саставу Владе за њену имплементацију!
Примера ради, у Словенији је основано посебно Министарство за ИД,
које је функционисало три године, а затим је за послове развоја ИД и е-управе
формирано Министарство за јавну управу. У Хрватској су ови послови у
надлежности Средишњег државног уреда за е-Хрватску [МНЗЖС, 2006].
2.2.

Информациона и телекомуникациона инфраструктура

Ова инфраструктура омогућава брз приступ интернету и убрзава развој
економије и друштва заснованог на знању. Владе држава, развоју
инфраструктуре дају посебан значај у е-стратегијама, свесне чињенице да је
конкурентност економије одређена финансирањем у ИКТ инфраструктуру и
развојем нових услуга.
У контексту националних е-стратегија је побољшање информационокомуникационе повезаности за све школе, универзитете, здравствене
институције, библиотеке, поште, музеје и друге јавне институције. Ту посебан
значај заузима развој и јачање националне, регионалне и интернационалне
мрежне инфраструктуре, укључујући и развој сателитских и других система,
који би помогли стварање капацитета за препознавање потребе како
националних економија тако и грађана за новим услугама заснованим на ИКТ.
Посебна препорука од стране ЕУ је стварање доступне, адекватне и
прилагодљиве ИКТ опреме за све кориснике, нарочито за економски угрожене
групе људи, старије особе и особе са посебним потребама. Држава треба да
подстиче равномеран развој комуникационе мреже, посебно, у сиромашним и
удаљеним крајевима. Такође, држава треба да обезбеди подстицаје за
инвестиције у овој области, са акцентом на приватни сектор:
◊ Сектор мобилне телефоније су делила два државна оператера: Телеком
Србија и Мобтел. Приватизација Мобтела је значајан помак у
либерализацији телекомуникација. Следећи корак у овом смеру је
увођење и трећег мобилног оператера.
◊ Интернет провајдинг је делимично либералан. Постоје две независне
интерконекције, државна, Телеком Србија (1 Gbit/1s) и VeratNet 256
Mbit/1s wireless. На инфраструктури Телекома Србије егзистирају и
други провајдери (EUnet, YUBCnet...) са сателитским backup-ом.
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Доношење Закона о телекомуникацијама и оснивање Агенције за
телекомуникације су следећи кораци ка либерализацији телекомуникација.
У табели 1 је илустрован однос постојећег и очекиваног стања ИКТ
инфраструктуре у складу са ново усвојеном Стратегијом развоја ИД.
Ситуација у Србији 1997. у области ИКТ делила је судбину политичких
и економских трендова у бившој СФРЈ и тадашњој СРЈ, нагло опадање
економске спсобности за праћењем савремених трендова у овој области.
Стратегија из 1997. је упућивала на неопходност дефинисања стандарда за
стварање Националне информационе инфраструктуре, која ће моћи да се
интегрише у Европску информациону инфраструктуру.
Земље региона подстичу развој информационе инфраструктуре:
◊ Хрватска спроводи акцију “Интернет у сваку обитељ”. Продавцима рачунарске опреме даје стимулације за већу продају персоналних рачунара;
◊ У Словенији је акценат стављен на: (а) повећање брзине комуникације на
Интернету за истраживаче и студенте у оквиру ARNES (Academic& Research Network of Slovenia), и (б) укључивање у ЕУ истраживачку мрежу.
На нивоу земаља чланица ЕУ, након стимулације развоја
телекомуникационе инфраструктуре, уочен је велики напредак бар што се тиче
првих 15 земаља чланица ЕУ. Број корисника Интернета непрекидно расте,
посебно малих и средњих предузећа. Информација постаје доступна скоро
сваком услед пада цене приступа под јаком конкуренцијом. Статистике показују
да је 43% домаћинстава у земљама чланицама ЕУ прикључено на Интернет, уз
нешто мањи проценат становника старости од 16-74 година, који се сматрају
редовним корисницима (табела 2).
Табела 1: Постојеће и очекивано стање ИКТ инфраструктуре у Србији
Постојеће стање
Очекивано стање према СРИД
Комуникација Пренос говора класичним (ПСТН) Пренос говора путем мрежа са
путем фиксне или (ИСДН) везама.
интернет протоколом (ВоИП).
телефоније:
Пренос
Најчешће класичне ПСТН и ИСДН Развој широкопојасног приступа
података путем везе.
најчешће преко АДСЛ везе као
једне од варијације система xДСЛ.
Интернета
Мобилне
Успешно завршено спровођење дру- Спровођење треће генерације
комуникације ге генерације мобилних комуника- мобилних комуникација (бежични
ција (роминг, слање порука
Интернет и 3Г телефонија, мреже
прихватљивог квалитета, ГПРС).
све путем ИП, УМТС стандарда).

Табела 2: Проценат домаћинстава ЕУ која користе Интернет
ЕУ25
ЕУ15
2004. 2004. 2003.
2002.
% домаћинстава са Интернет конекцијом
43
47
43
39
% појединаца, 16-74 год. који користе Интернет
38
41
38
Нема података
Извор: Information Society Benchmarking Report (str.6) [EU, 2005]
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Што се тиће предузећа, интернет повезаност је реалативно висока,
постоје мале варијације у зависности од величине предузећа (89% за МСП и
99% за велика предузећа), што можемо уочити са слике 3.
Табела 3: Проценат предузећа повезаних на Интернет
ЕУ 25 - 2004 ЕУ 15 - 2004 ЕУ 15 - 2003
Сва предузећа (преко 10 запослених)
89
90
86
МСПа (10-249 запослених)
89
90
86
Велика предузећа (преко 250 запослених)
99
99
99
Извор: Information Society Benchmarking Report (str.6) [EU, 2005]

2.3.

Изградња правне регулативе

Поред основних законских смерница развоја Информационог друштва
који су, одређени eSEE Агендом, неопходно је стварати свеобухватан правни
оквир који обезбеђује развој предузетништва у сфери ИКТ-а, повољне услове за
инвестиције, заштиту потрошача, слободну конкуренцију, заштиту података,
заштиту од криминала у виртуалној сфери, заштуту интелектуалне својине,
заштиту приватности у циљу слободног учествовања у друштвеном животу и
стварању или коришћењу информација.
Прописи Републике Србије донети током 90тих година су били у складу
са тадашњим развојем и стандардима развоја у области ИКТ. Садашњи
технолошки ниво и потреба усклађивања правне регулативе са прописима
Европске уније наметнила је потребу доношења великог броја закона.
Усвојени су Закон о телекомуникацијама и Закон о електронском
пословању и донети су следећи правилници:
1. Правилник о ближим условима за издавање квалификованих
електронских сертификата.
2. Правилник о евиденцији Сертификационих тела.
3. Правилник о регистру сертификационих тела за издавање
квалификованих електронских сертификата у Републици Србији.
4. Правилник о техничко-технолошким поступцима за формирање
квалификованог електронског потписа и критеријумима које треба да
испуне средства за формирање квалификованог електронског потписа.
Усвајање Закона о електронском потпису отвара могућност за доношење
сета непоходних закона:
1. Закон о електронској управи;
2. Закон о електронској трговини;
3. Закон о заштити података о личности,
4. Закон о заштити приватности у јавним електронским комуникацијама;
5. Закон о тиме-стампинг ауторитету;
6. Закон о електронском документу;
7. Закон о електронским архивама.
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Стратегија 97 је предлагала изградњу националне информационе инфраструктуре у складу са правилима Споразума о либерализацији телекомуникација. На принципима овог Споразума су се заснивале скоро све стратегије развоја
ИД тога времена, као што се данас земље региона окрећу препорукама ЕУ.
Основно питање приликом израде стратегије у Хрватској је било: “Како
Хрватску информацијски приближити уласку у EU и NATO те путем
информатизације увести у глобално, успешно и демократско друштво знања”.
Земље EU развијају свој правни оквир у складу са документом Европске
Комисије e2010-a European Information Society for growth and emloyment.
2.4.

Сервиси електронског пословања

Сервиси електронског пословања представљају кључну подршку развоја
ИД у области администрације, business-а, здравља, образовања.
eBusiness
Индикатори Global Information Technology Reporta-а показује да земље
ЕУ заостају у примени ИКТ у развоју пословања. Распострањенија употреба
ИКТ у САД је пре свега резултат веће ИКТ продуктивности.
Европа инвестира мање него УС у ИКТ, мање је фокусирана на чисту
продуктивност. Углавном инвестира у организациону промену чији ће се
прецизни ефекти измерити тек за неколико година. Искуства развијених земаља
показују да интензивно улагање у ИКТ повећава продуктивност привреде
уопште, што се сагледава кроз две фазе раста продуктивности привреде:
◊ У првој фази, раст продуктивности искључиво се заснива реконструкцији ИКТ производног сектора, заснован на релативно једноставној
замени старе опреме новом, обично у сразмери са приливом страних
директних инвестиција у том тренутку. У овој фази нису велика улагања
у реструктуирање предузећа и људски капитал.
◊ У другој фази, раст продуктивности заснован је на развоју ИКТ сектора
у услугама и његовој дифузији на остале секторе. У овој фази се
предлаже развој бизнис окружења, реорганизација бизниса и
инвестирање у људске и ИКТ вештине.
На сл.1. можемо видети да раст продуктивности заснован на развоју ИКТ
сектора у услугама је далеко већи у УСА него у замљама ЕУ [Piatkowski, 2005].
У прилогу раду цитираног аутора дата је методологија за израчунавање
доприноса ИКТ продуктивности рада и расту економије и модел производне
функције на којем се врше потребна израчунавања, и то директни и посредни
утицаји ИКТ на резултате пословања економије [Piatkowski, 2005]. Додатне
информације о овоме могу се наћи и у [Кутлача, 2000; Кутлача, 2001].
Влада и приватни сектор требало би да буду главни промотери еbusiness-а кроз омогућавање лаког приступа Интернету и међусобну сарадњу.
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Подршка Владе за раст СМЕс у ИЦТ сектору, њихов улазак у ебусинесс, је један од кључних фактора економског раста.
Код нас е-Business је још увек у иницијалној фази, углавном је присутан
у банкарском систему. Поједине банке пружају могућност онлине плаћања док
је прилично неразвијена купопродаја преко ових система.
Формирање Агенције за регистар привредних субјеката знатно је
скратило време регистрације предузећа.
Новина је и увођење Привредног портала ПК Србије који детаљно информише потенцијалне инвеститоре о привредној клими за улагања у нашој земљи.
Стратегија 97. је предлагала оснивање Коморског информационог
система за потребе привреде. Коморе треба да подстичу развој модела и
информационих система организација.
Развој е-business-а код нас треба заснивати на успешној пракси земаља
из окружења. Примера ради, у Словенији е-business представља “срце”
информационог друштва. Зато је формирана посебна институција The Small
Business Development Centre преко које 80% малих и средњих предузећа
остварује приступ Интернету (табелa 4).
Табела 4: План пословања МСП преко Интернета у Словенији
Година
Број предузећа која купују или продају преко Интернета
e-commerce
Прихватање наруџби
Извор: Republic of Slovenia in the Information Society [MIS, 2003]

2004.
>80%
50%
25%

2006.
>80%
56%
64%

Хрватској су приоритети развоја били информатизација царинског система, формирање националног прометног портала, обликовање модела електроничке јавне набавке и утврђивање модела секторских пројеката применом ИКТ.
eGovernment
Неопходно је реорганизовати органе државне управе јер од њих зависи
успешност трансформације у информационо друштво, што је у иницијалној фази
развоја у Србији јер је тек усвојена Стратегија за реформу државне управе.
Постоји потреба за изградњом интегралног информационог система
државних органа који ће грађанима, предузећима, и другим организацијама
омогућити јединствен приступ и ефикасан сервис, а државним функционерима и
службеницима смањити напоре при доношењу одлука, повећати координација
рада на свим нивоима и обезбедити транспарентност рада државних органа.
Модернизација државне управе требало би, при томе, да буде ослоњена
на домаћа софтверска предузећа.
Још у оквиру Стратегије из 1997 препозната је потреба за изградњом
Информационог система Федерације, који је требало да допринесе брзом
електронском приступу услугама, програмима и појединцима државне управе.
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Слика 1: Допринос ИКТ сектора продуктивности у ЕУ и САД

Rast produktivnosti rada 1993/95 - 2001

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
EU-15

USA

Češka

Mađarska

Poljska

Slovačka

-2.0

Upotreba IKT u proizvodnji
Легенда:
Извор:

Upotreba IKT u uslugama

1995-2001 просечна вредност за ЕУ15 и САД
[Piatkowski, 2005]

Пример из окружења: Словенија бележи константан раст е-Government
услуга и планира да напусти традиционалне административне форме (табела 5).
Развој е-Government услуга је политички приоритет за све земље
чланице ЕУ и са слике 2 може са уочити да бележи непрекидан раст у овим
земљама. Захтеви за on-line сервисима од стране грађана стално расту што утиче
на да постојећи сервиси постају све приступачнији.
Табела 5: План развоја е-Government услуга у Словенији
Проценат јавних сервиса доступних онлине
Онлине јавни сервиси: подношење и пријем образаца
Проценат јавних набавки које се реализује онлине
Извор: Republic of Slovenia in the Information Society [MIS, 2003]

2004
>60%
>80%
>80%

2006
>80%
~100%
>95%

eHealth промовише сарадњу Владе, корисника и медицинског особља у
циљу обезбеђивања правовремене и висококвалитетне здравствене заштите и
здравственог информационог система.
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Слика 2: Оn-line приступ основним јавним услугама у 2004.г. у земљама ЕУ
e-vlada: % online raspoloživosti osnovnih javnih usluga (stanje: Oktobar 2004.)
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Извор: Information Society Benchmarking Report, str.22 [EU, 2005]

Примери из окружења: Словенија – Словеначки Институт здравствене
заштите је увео електронски здравствени сервис још 1993. Тај пројекат је
заживео, тако да је мрежу корисничких терминала досад користио велики број
корисника, укључујући и оне са скоро никаквим познавањем компјутерских
вештина. Словенија тренутно спроводи пројекат “Развој Система здравствене
заштите” што је потпуно компатибилно са стандардима ЕУ. Ово ће јој
омогућити укључење у здравствени информациони систем ЕУ.
Хрватска је још 2004. почела реализацију увођења “Интегрираног
болничког информацијског сустава и мултифункцијских смарт картица
здравственог осигурања”.
3.
◊

◊
◊
◊

Закључна разматрања

У развоју ИД неопходна је координација и активна улога више актера:
Влада има водећу улогу у креирању и имплементацији националне
стратегије. Приватни сектор и цивилно друштво у сарадњи са Владом
дају мишљење «споља» у процесима (ре)дефинисања и имплементације
националне стратегије;
Приватни сектор има важну улогу у развоју, ширењу и примени ИКТ;
Укључивање цивилног друштва у изградњи ИД је кључно као фактор
реализације принципа интеграције свих грађана у ИД;
Глобалне и регионалне институције, укључујући и међународне
финансијске институције, имају велики значај у обезбеђивању
финансијских и других ресурса за развој глобалног ИД.
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Може се закључити да ће у будућности постојати различити модели ИД,
као што данас постоје различити модели индустријализованих друштава.
Европски модел ИД карактерише важност друштвене димензије. Једна
од карактеристика овог модела солидарности (мото је: "европско ИД за све”).
Добробит од нових технологија не појављује се аутоматски у свим
деловима друштва. ИКТ пружају задивљујуће опортунитете (значајан пораст
продуктивности, појављивање многих нових и побољшаних производа и
услуга), али у исто време треба бити свестан да конвергенција ових потенцијала
у садашњу продуктивност, животни стандард и квалитет живота захтева дуг
процес учења и институционалних промена [Станкић, 2005].
Не постоји јасно дефинисана формула успеха за достизање развијеног
информационог друштва. Искуства земаља из окружења која се, као и Србија,
сусрећу са процесом троструке транзиције, од строго контролисане планске
економије ка слободном тржишту, ауторитативног политичког режима ка
демократији, од терититоријалног разједињавања до регионалне интеграције,
показују да се до циља може стићи малим корацима, фазним приступом и
сталним процењивањем стварних могућности да се реализују циљеви ИД.
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ПОСЛОВНИ КЛАСТЕР У ИНДУСТРИЈИ КАО САВРЕМЕНИ
МОДЕЛ ПРИВРЕДНОГ ОРГАНИЗОВАЊА У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА
НАЦИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ КАПАЦИТЕТА 24 25
Апстракт: Технолошки развој је производ комплексне интеракције
између предузећа, ИР института, универзитета, професионалних друштава,
образовне и информационе структуре, финансијских институција, државних
агенција и јавних институција и та комплексна мрежа представља национални
иновациони систем (НИС). По Портеру, Фурману и Cтерну национални
иновациони капацитет (НИК) је способност државе да произведе и
комерцијализује нове технологије у дужем временском периоду. НИК обухвата
развијену иновациону инфраструктуру, развијено иновационо окружење у
индустријским кластерима и везу између иновационе инфраструктуре и
кластера. Услед напред наведеног, један од стратешких циљева развоја Србије
треба да буде стварање повољног амбијента за развој и развој нових облика
организовања институција и предузећа, а самим тим и развој пословних
кластера. У овом раду извршена је статистичка, економетријска анализа
стања и кретања српске индустрије уз разматрање идеје формирања
индустријских кластера, као савременог модела привредног организовања у
циљу развоја националне привреде.
Кључне речи: национални иновациони капацитет, кластер, индустрија

BUSINESS CLUSTER IN INDUSTRY AS MODERN CONCEPT
OF BUSINESS ORGANIZING TOWARDS INCREASING NATIONAL
INNOVATIVENESS CAPACITY
Abstract: The technological development is a result of complex interaction
between firms, R&D institutes, universities, financial institutions, public agencies and
24
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У раду се саопштавају резултати истраживања на пројекту: Истраживање
националног иновационог капацитета као фактора за успостављање економије и
друштва Србије заснованог на знању и компатибилног са иновационим системом
Eвропске uнијe, евиденциони број пројекта 149021Д, који финансира Министарство
науке и заштите животне средине Републике Србије.
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educational infrastructure and this network represents the national innovativeness
system. According to Porter, Furman and Stern, national innovativeness capacity
(NIC) is the capability of nation to produce and commercialiЗe new technologies in
long term. NIC includes developed innovativeness infrastructure, developed
innovativeness environment in industrial clusters, and connections between
innovativeness infrastructure and clusters. According to that, one of strategic goals of
Serbian development has to be creation of good ambient for developing the business
clusters as modern concept of connecting of firms. In this paper we have done the
statistical, econometrical study of Serbian industry and we develop the idea of forming
the clusters in industry towards economic development of Serbia.
Key words: national innovativeness capacity, business cluster, industry
Приступ проблему
У високоразвијеним земљама увелико је прихваћен и развијен концепт
кластера. Сам концепт изгледа веома једноставан и атрактиван за примену:
региони могу повећати конкурентску предност, ако компаније и институције
које раде на сродним пољима пронађу оптималан начин повезивања, користећи
синергијски ефекат својих комбинованих искустава, да заједнички увећају своју
конкурентску предност и тако превазиђу своју конкуренцију.
Мада су бројна позитивна искуства у развијању кластера (потичу још од
пре и после Другог светског рата): француска вина, швајцарска чоколада и
сатови, италијански сиреви, аустријски аутомобилски кластер, итд. прву
најзначајнију његову дефиницију дао је Портер. По њему "кластер представља
географски сконцентрисане међусобно повезане компаније и институције на
појединим пољима" [1]. Он је хоризонтално и вертикално повезивање,
усклађивање и јачање интеракцијских веза и односа између свих предузећа и
организација које имају интерес да се повежу. Јача конкурентску предност
индустријских и услужних предузећа (нарочито трговинских) и институција
побољшањем интеракцијског односа између безбројних испоручилаца и купаца,
побољшањем кооперације између сродних комплементарних и суплементарних
предузећа, укључивањем и побољшањем интеракцијских веза горе наведених
предузећа и образовних и научно-истраживачких институција, осигуравајућих
друштава, финансијских организација, различитих агенција и владиних
институција. Брзина промене се, под утицајем синергијског ефекта, констатно
повећава, стварајући огромну потребу за прилагођавањем. Управљање овим
променама је кључ конкурентности у будућности.
Изузетно је повољно искуство Steiermark-а, региона у Аустрији, у
развијању Auto Cluster-а Sturia. Почетком деведесетих година регион Steiermark
је био један од најнеразвијенијих региона у Аустрији. Влада региона је желела
да промени такав статус региона и ангажовала је Аустријски институт за
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привредни развој [2] да уради студију која би сугерисала даље правце развоја
региона. Студија се састоји из неколико делова и сугерише поступак развоја
кластера. У првом кораку је измерен утицај појединих индустријских грана на
привредни раст и одређене су водеће индустријске гране (star гране) које имају
највеши утицај на привредни раст и развој и које су могле да се развију у
кластере. Позиционирање је вршено аналогно позиционирању фирми: star, cash
cow и dog. У другом кораку су позициониране тако добијене водеће привредне
делатности – будући кластери у односу на инострано тржиште. У трећем
кораку су снимљене фирме у оквиру делатности и одређене су star firme, cash
cow и dog. На основу детаљне анализе пословања фирме, њеног квалитета и
позиције у сектору, одабрани су оне који ће се развијати у кластере. У развијању
кластера прихваћена је хоризонтална стратегија прављења мреже, која
подразумева више водећих фирми у себи. На овај начин одабрана стратегија
повећава сигурност опстанка кластера, уколико пропадне водећа фирма. Од тог
периода почиње нагли развој изабраних кластера који су утицали на привредни
успон региона, тако да је он сада најразвијенији регион у Аустрији.
Макроекономске перформансе привреде и индустрије Србије и
пројекције развоја до 2013. године
Индустрија је у вишедеценијском периоду била главни покретач
привредног развоја Србије. У теорији се сматра да су нафтна и аутомобилска
индустрија, као и туризам најпропулзивнији сектори привреде. У
високоразвијеним земљама учествује са око 30-40% у бруто друштвеном
производу. У РС учешће друштвеног производа индустрије у укупном креће се у
периоду после 1991. године око 48,325%. Максимум је достигло 1989.године,
када износи 58,20%. Међутим, последњих година значајно је опало и износи
нешто испод 42,32%. Процентуално учешће запослених у укупном броју
запослених у десетогодишњем периоду је око 20,56%. Опадање учешћа
друштвеног производа индустрије у укупном друштвеном производу резултат је
сталног опадања и ниског нивоа инвестиција у индустрији које у последњих пет
година износе око 4,50%. Инвестирање у индустрију у периоду од 1974-1987.
године креће се од 10,00% до 16,50%. Све наведено указује да би одговарајуће
позитивно деловање окружења на одабране гране индустрије могло да резултира
да индустрија опет постане покретач привредног развоја, апсорбује незапослену
радну снагу и да покрене друге привредне гране које су директно повезане са
њом (саобраћај, трговина, финансијске институције, осигуравајућа друштва,
пољопривреда, институти, итд.).
Реформским процесима предузетим у периоду 2001-2005. године
учињени су знатни позитивни помаци у привредном и социјалном развоју који
се огледају у следећем: успостављена је макроекономска стабилност, спроведена
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је либерализација цена и спољно-трговинске политике, извршена је реформа
банкарског система, извршена је реформа јавних финансија, уведен ПДВ и
порески систем усклађен са међународним стандардима, елиминисан фискални
дефицит; доношењем бројне законске регулативе створен је повољнији амбијент
за пословање привредних субјеката, повећана је њихова правна сигурност и
побољшани су услови пословања; остварен је раст бруто домаћег производа у
периоду од око 5% (Европска банка за рекострукцију и развој сматра да би,
услед опоравка и раста у индустријском и пољопривредном сектору, "реални
раст могао прећи првобитни циљ владе од 4,5-5,5%.); пад инфлације са 111,9% у
2000. на 13,7% у 2004, раст девизних резерви НБС са 524,2мил. УСД у 2000. на
4244,7мил. УСД у 2004.; раст штедње становништва са 3,7млрд. дин. у 2000. на
114 млрд. дин. у 2004; извоз расте последњих година, итд.
Међутим, и поред наведених позитивних кретања, остали су бројни
проблеми који се огледају у следећем: низак обим бруто инвестиција у основна
средства (12% је просечно учешће у БДП); обим финалне потрошње премашује
обим БДП за 7,1% у 2003; незавршен процес реструктуирања и приватизације
предузећа ( Према мишљењу ЕБРД банке раст и развој приватних предузећа
треба да да позитиван импулс привредном развоју. Истичу да приватизована
предузећа, посебно она која су привукла инострани капитал, "предводе у овом
тренду: на пример US Steel Srbija, раније Сартид, очекује да произведе 1,1 мил.т
сировог челика у овој години, што је за 40% више у односу на прошлу годину.");
низак ниво искоришћености производних и услужних капацитета, технолошко
заостајање привреде Србије за индустријским земљама Европе 5-6 технолошких
година (30-35 година у временској димензији); раст незапослености (стопа
пораста незапослености је 31,5%, а у будућности, под утицајем приватизације,
реално је очекивати и њен већи процентуални износ); продубљивање
регионалног диспаритета (разлике у степену развијености општина мери се
односом 21,8:1); дефицит спољнотрговинског биланса у 2004. години је
7229,8мил. долара; 20% становништва живи на граници сиромаштва, итд.
Индустрија, у односу на остале делатности, највише учествује у
стварању БДП Србије. У 2003. години учешће индустрије у друштвеном
производу је 42,32%. У структури индустријске производње доминира
прерађивачка индустрија (79,43%), у односу на производњу и снабдевањем
електричном енергијом (14,84%) и вађење руде и камена (5,73%). Индустрија је
у вишедеценијском периоду била главни покретач привредног развоја.
Ослоњена на гломазне производне системе, финансирана скупим иностраним
кредитима, заштићена царинским баријерама и многобројним олакшицама,
вођена централистички, са великим вишком запослених (прикривена
незапосленост), оријентисана према захтевима централистички донетог плана, а
не према захтевима тржишта, итд. индустрија је, под утицајем структурних и
технолошких промена у домаћој и светској привреди и тржишту, запала у тешку
кризу. То показују и ниске и негативне стопе раста друштвеног производа у
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индустрији, инвестиција, основних средстава, запослености, ниска
продуктивност, ефикасност и техничка опремљеност које у дугом низу година
опадају.
У индустрији је озбиљан недостатак компетентног, стручног кадра и
менаџерског тима. И даље постоји вишак запослених, лош менаџерски кадар,
изабран, и после 2001. године, на основу моралне политичке подобности, а не
компетентности, који нема визију и концепт развоја предузећа и не може и не
уме да води предузеће и спроведе радикалне промене према домаћем и
иностраном тржишту. У приватним предузећима не поштују се усвојени
програми приватизације (Агенција за приватизацију не врши континуирану и
редовну контролу), тако да и многобројна приватна предузећа не остварују
дефинисани и потребан развој и раст и не могу адекватно да допринесу ни
локалном привредном расту.
После почетка радикалних транзиционих и реформских промена
2001.године које су у највећој мери и односе на индустрију, уочавају се неки
помаци на боље: позитивна стопа раста, повећана искоришћеност капацитета,
повећан ниво инвестиција, продуктивност.
Регресиона анализа утицаја независно променљивих на друштвени
производ привреде
Циљ анализе је да покаже и измери статистичку значајност појединачног
и адитивног дејства независно променљивих: друштвени производ индустрије,
инвестиције у индустрији, запосленост у индустрију и основна средства у
индустрији на зависно променљиву друштвени производ у привреди и да се на
основу оптимално одабраних модела дефинише оптимална, реална и
песимистичка варијанта кретања независно променљивих које су на основу
статистичких критеријума остале у моделу и друштвеног производа привреде.
Аутори анализе имају у виду све недостатке регресионе анализе на основу
података временских серија у случајевима привредних, економских и
социјалних ломова и зато је урађена и анализа на основу структурних података
2002. године (Нису коришћени подаци 2003. године због увођења ванредних
мера, што се сигурно одразило на привредна кретања.). У даљем раду на
пројекту биће анализирани односи, везе и утицаји и на основу структурних
података 1988. године, као једне од најпросперитетније године у развоју Србије.
Коришћени су подаци временских серија у периоду 1974-2003. Дефлација
номиналних вредности свих независно променљивих извршена је на основу
индекса цена друштвеног производа.
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Регресиона анализа утицаја независно променљивих на друштвени
производ привреде на основу података временске серије
У регресионој анализи експериментисано је са функцијама различитог
облика: линеарна, двострукологаритамска, парабола, линеарнологаритамска,
логаритамско-линеарна
и
хиперболом,
дводимензионалним
и
вишедимензионалним моделима. Критеријум за избор оптималног модела
зависности је Снедекорова F променљива, односно изабрана је и коришћена, у
даљој анализи, она крива, која има максималну емпиријску вредност
Снедекорове F променљиве, (теоријска вредност F 1,30;0,05= 4,1709 и F 2,30;0,05 =
3,3158 ).
Такође, тестиран је и статистички значај утицаја независно променљиве
на зависно помоћу Студентове t променљиве. У одабраном моделу су остале
само оне променљиве чије су емпиријске вредности t статистика већа од
теоријске (t30, 0,025=2,0423).
Тестирано је постојање проблема мултиколинеарности и утврђено је да
не постоји наведени проблем. Такође је тестирано постојање проблема
хетероскедастичности, помоћу Гејслеровог теста и утврђено је да иста не
постоји. У подацима је постојао проблем аутокорелације и она је отклањена.
Прво су одређиване дводимензионалне криве, а затим вишедимензионалне.
Закључак анализе утицаја реалних независно променљивих на укупан
реални друштвени производ помоћу података временске серије показује да
нарочита пажња треба да се посвети повећању друштвеног производа у
индустрији, основним средствима у индустрији и инвестицијама.
Пројекције
Урађене су три варијанте пројекциjа: песимистичка, реална и
оптимистичка. По песимистичкој варијанти претпоставља се да ће друштвени
производ у будућем периоду расти по просечној годишњој стопи од 0,9907,
периода 1973.-2003. године. У том случају ће 2012. године бити постигнут ниво
друшевеног производа 1994. године од 19944,9023 милијарди реалних динара.
Уколико друштвени производ буде раста по просечној годишњој стопи од
1,0346 периода 2001-2003.године, реална варијанта, тада ће исте године достићи
ниво друштвеног производа 1974. године. Оптимистичка варијанта базира на
идеји, жељи да друштвени производ 2012. године достигне ниво друштвеног
производа 1989. године од 45796,20 милијарди реалних динара, када је био
највиши у периоду 1973-2003.године, треба да расте по просечној годишњој
стопи од преко 7%. У том случају друштвени производ индустрије треба да
расте по просечној годишњој стопи од преко 10%, а реалне инвестиције у
индустрију, са претпоставком да је оптималан период активизације инвестиција
две године, по просечној годишњој стопи од 17,022%.
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Структурна регресија 2002. године
Поред горе наведених циљева регресионе анализе циљ коришћења
структурних података је био да се измери и статистичка значајност утицаја раста
појединих индустријских сектора на укупан друштвени производ: друштвени
производ прерађивачке индустрије, друштвени производ производње
електричне енергије, гаса и воде и друштвени производ у преради руде и камена.
Структурна анализа вршена је на бази података округа у Србији (расположиви
подаци за 25 округа Србије), публикације Општине у Србији 2003. године.
Добијени су следећи резултати:
Продуктивност у индустрији се креће у интервалу од 200173,2034
динара у Топличком округу до 855308,3471 динара у Западно-бачком. Просек за
све округе је: 407313,9025 динара.
Капитални коефицијент у индустрији се креће у интервалу од 4,1987 за
Борски округ до 34,1175 за Западно-бачки округ. Просечан капитални
коефицијент за све округе је 10,5050.
Коефицијент ефикасности у индустрији се налази у интервалу 0,02930,2382. Просечан коефицијент ефикасности је 0,1150.
Техничка опремљеност у индустрији се налази у интервалу 159639910088337,87 (Борски округ). Просек је 3910008,32 динара.
У регресионој анализи експериментисано је са функцијама различитог
облика: линеарна, двострукологаритамска, парабола, линеарнологаритамска,
логаритамсколинеарна и хипербола. Критеријум за избор оптималног модела
зависности је Снедекорова F променљива (теоријска вредност F 1,25;0,05= 4,2417 и
F2,25;0,05=3,3852). Такође тестиран је и статистички значај утицаја независно
променљиве на зависно помоћу Студентове t променљиве (t 25, 0,025=2,0595).
Тестирано је постојање проблема мултиколинеарности и добијени су
следећи резултати: коефицијенти просте линеарне корелације између независно
променљивих: основна средстава и запослености је 0,9831; између запослености
и друштвеног производа индустрије је 0,978; између запослености и инвестиција
у индустрију је 0,9829; а између друштвеног производа у индустрији и
инвестиција у индустрију је 0,9720. Варијансе инфлаторног фактора показују
висок степен мултиколинеарности између наведених променљивих:
VIF1=29,8379; VIF2=22,9801; VIF3=29.4919; VIF4=18,1107, пошто су све
вредности веће од седам.
Тестирано је постојање проблема хетероскедастичност помоћу
параметарског теста Goldfeld-а и Quandt-а и утврђено је да исти не постоји.
Закључак анализе утицаја независно променљивих на укупан друштвени
производ помоћу структурних података 2002. године показује да нарочита
пажња треба да се посвети повећању друштвеног производа у индустрији, са
акцентом на ДП у прерађивачкој индустрији и производњи електроенергије,
повећању запослености у укупној индустрији, a нарочито у прерађивачкој .
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Улога државе у управљању развојем
Држава директним и индиректним мерама подршке утиче позитивно на
стање и кретања у индустрији, како би се обезбедило испуњење дефинисаних
стратегијских циљева на макро нивоу и у области индустрије. Директна помоћ
државе огледа се у системским и институционалним променама. Усвајају се
закони који погодују развоју предузећа и нарочито МСП-а и доносе оптималне
економске мере који опет подстичу развој истих. Мерама кредитно монетарне,
фискалне и пореске политике, цариским олакшицама, планским развојем
инфраструктуре и различитим субвенцијама директно се ствара повољан
амбијент за њихов развој. Нарочита пажња се посвећује усклађеном
регионалном развоју. Доносе се специјалне мере кредитно-монетарне и
фискалне политике, различите субвенције, које подстичу развој предузећа у
неразвијеним регионима, који су, опет, носилац и полуга убрзаног привредног
развоја заосталог региона и усклађеног привредног развија земље. Држава
учествује и у оснивању различитих агенција, индиректни утицај, које имају
задатак да пружају консалтинг услуге, стручну-техничку, економску и правну
помоћ, истражују факторе који повољно и неповољно утичу на развој истих,
мери њихов утицај и предлаже држави оптимална решења и оптималне
системске промене.
Један од основних захтева за развој индустрије је да се усвоји стратегија
привредног развоја Србије, како би се специфицирало место и улога
индустрије у привредном и социјалном развоју земље. Такође, треба да се
дефинишу стратегије развоја појединих сектора у индустрији, хоризонтално и
вертикално усклађене са стратегијама система-подсистема. У пројектном
задатку Националне стратегије привредног развоја Србије 2006-2012. године
дефинисани су примарни циљеви развоја Србије. Творци Стратегије истичу три
најважнија циља и то: стварање реформског амбијента, без корупције, са
озбиљном пореском политиком, где закони функционишу, штити се својина,
земљиште се може куповати, а све у циљу да се охрабре домаћи предузетници
на инвестирање у даљи развој и истовремено привуку стране инвестиције. Као
други приоритет истакнуто је знање, тј. "Србија главну дугорочну конкурентску
предност има у знању што ће искористити, кроз перманентно образовање, већим
нагласком на истраживање и примену иновација, као и бржим развојем нових
информационих и комуникационих технологија". Трећи приоритет је
модернизација инфраструктуре: саобраћаја, телекомуникација, енергетике и
водопривреде за шта су потребне директне (стране и домаће) инвестиције, тако
да и оне морају бити у центру пажње Националне стратегије, јер уводе
савремену технологију, омогућују отварање нових радних места, захтевају
ефикасан менаџмент и корпоративну културу.
Поред државе, значајну улогу у формирању и функционисању кластера
имају локална управа, институти, факултети и друге истраживачке организације,
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пратеће услуге, трговински ланци и др. На слици 1 представљен је систем
индустријског кластера.
ДРЖАВА
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА
ПРИВРЕДЕ
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА
ИНДУСТРИЈЕ
ФОНДОВИ
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА
МСП
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА
КОНКУРЕНТНОСТИ
НАЦИОНАЛНИ
ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
ЗОНА СЛОБОДНЕ
ТРГОВИНЕ ЈУГОИСТОЧНЕ
ЕВРОПЕ

ЛОКАЛНА УПРАВА

НАУЧНООБРАЗОВНО ИСТРАЖИВАЧКЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

РАЗВОЈ МСП
ФОНДОВИ
ИНКУБАТОРИ
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

ФАКУЛТЕТИ
СКОЛЕ
ИНСТИТУТИ
КОНСАЛТИНГ АГЕНЦИЈЕ

ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОД

ТРАНСПОРТНИ
СЕКТОР
ЖЕЛЕЗНИЦА
ДРУМСКИ ПРЕВОЗ
БРОДСКИ ПРЕВОЗ
АВИО ПРЕВОЗ

SEKTOR
ORGANIZACIJE U
DESTINACIJI

ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ
АГЕНЦИЈЕ
ОСИГУРАВАЈУЋА
ДРУШТВА
ШПЕДИЦИЈА

PRIVREDNE KOMORE
SEKTORSKA UDRUŽENJA
ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE

ТРГОВИНСКА
ПРЕДУЗЕЋА
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО
ТРГОВИНА НА МАЛО

ПРОИЗВОДНА
ПРЕДУЗЕЋА
ПРЕХРАМБЕНА,
ТЕКСТИЛНА, ХЕМИЈСКА
ИНДУСТРИЈА
ПРОИЗВОДЊА МАШИНА
И УРЕЂАЈА
ПРОИЗВОДЊА
САОБРАЋАЈНИХ
СРЕДСТАВА
ПРОИЗВОДИ ОД ДРВЕТА
ПРОИЗВОДЊА КОКСА И
НАФТНИХ ДЕРИВАТА
ПРОИЗВОДЊА
ПЛАСТИЧНИХ МАСА

Слика 1: Индустријски кластер
Уколико се у 1989. години, када је био највећи друштвени производ
Србије, посматра извоз по гранама делатности може се закључити да су следеће
извозно оријентисане гране индустрије ( индустрија учествује са преко 97% у
укупном извозу): производња саобраћајних средстава, производња и прерада
хемијских производа, производња електричних машина и апарата,
металопрерађивачка деланост, производња прехрамбених производа и
производња готових текстилних производа. У овим гранама би требало да се
уради релан мониториг како би се утврдило да ли у њима постоје успешна
предузећа која би могла да покрену привредни развој Србије и да ли те гране
индустрије могу да се развију у кластере.
У Стратегији за Србију и Црну Гору Европске банке за обнову и развој
истакнуто је да је, од априла 2001.године до августа 2004. године, нето
кумулативни обим пословања достигао износ од 560 милиона евра. Наводе се и
банчини приоритети будућих улагања који обухватају пројекте општег развоја
приватног сектора, даљег преструктурирања и консолидације у финансијском
сектору, обнављање инфраструктуре и сектора енергетике са снажним акцентом
на пројектима који подспешују регионалне интеграције. Активни програм
пројеката износи више од 400 милиона евра. Банка ће локална, приватна МСП
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подржавати кроз кредитне линије које ће се одобравати локалним банкама, док
ће велике компаније, чији број континуирано расте, финансирати директно под
условом да испуњавају Банчине стандарде у погледу "транспарентности,
интегритета и управљања".
Пошто су Банчини приоритети одређени по њеној, строго, прецизно и
експлицитно дефинисаној методологији и критеријумима, то би ти
индустријски сектори и предузећа могли да дефинишу кластере у
индустрији. Банчин критеријум за избор приватног предузећа је био да је то
успешно предузеће, које има препознатљиву марку производа, који се може
претворити у "бренд". Сектори су: енергетика и енергетска ефикасност,
железнички и друмски саобраћај, агробизнис, индустрија (Марбо слани снек
производи; Fresh&Co-производња воћних сокова; СФИР, Фабрика шећера Те-То
Сента, Тигар, Пирот, индустрија гуме; Хемофарм АД, фармацеутска индустрија;
ДИФ-Прогас, енергетика; Carmeuse, екстрактивна индустрија; Грандпроизводња кафе; Фриком, смрзнути производи; Група Лура, индустрија
напитака), телекомуникације, финансијски сектор итд. На основу прикупљених
података урађена је SWOT анализа индустрије Србије (слика 2).
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ПРЕДНОСТИ

СЛАБОСТИ
СЛАБО ДОСТУПНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
ЗАСТАРЕЛА ТЕХНОЛОГИЈА
ЗАСТАРЕЛИ МЕНАЏМЕНТ КОНЦЕПТ
НИЗАК КВАЛИТЕТ
НЕУСКЛАЂЕНОСТ СА СТАНДАРДИМА
СЛАБА ГРАНСКА ПОВЕЗАНОСТ
МОНОПОЛСКА ПРЕДУЗЕЋА
НЕИСКОРИШЋЕНОСТ КАПАЦИТЕТА
НИСКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ИНДУСТРИЈЕ (НИСКИ
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ, ПРОДУКТИВНОСТ...)
ДЕФИЦИТ СПОЉНОТРГОВИНСКЕ РАЗМЕНЕ

ПОВЕЗИВАЊЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
КОНКУРЕНТНА ЦЕНА
КВАЛИФИКОВАНА И ЈЕФТИНА РАДНА СНАГА
ВЕЛИКИ БРОЈ МСП
МОГУЋНОСТ ДИВЕРСИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ
РАСТ ПРОИЗВОДЊЕ И ИЗВОЗА

ШАНСЕ

ОПАСНОСТИ

РАЗВИЈЕНЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ
МАКРОЕКОНОМСКА СТАБИЛНОСТ
ИЗГРАДЊА КОРИДОРА 10
СЛОБОДНА ТРГОВИНСКА ЗОНА ЈУГОИСТ.
ЕВРОПЕ
ВЕЛИКИ БРОЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА
ПОДРШКА РАЗВОЈУ МСП
ПРОМЕНА ЛОШЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ
МОДЕРНИЗАЦИЈА И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
НОСЕЋИХ ИНДУСТРИЈСКИХ СЕКТОРА
ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНА ПРИВРЕДА
РАЗВИЈАЊЕ НОВИХ ОБЛИКА УДРУЖИВАЊА
(КЛАСТЕРИ, ИНКУБАТОРИ)

НЕДОВОЉНА ПОДРШКА МСП
НЕАДЕКВАТНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПР. КОМОРА
НЕУСВОЈЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
СЛАБА АДМИНИСТРАЦИЈА
НЕПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА
КОРУПЦИЈА
СТИХИЈСКА ПРИВАТИЗАЦИЈА
НЕУЈЕДНАЧЕН РЕГИОНАЛНИ ПРИВРЕДНИ И
ИНДУСТРИЈСКИ РАЗВОЈ

Слика.2: SWОТ анализа индустрије Србије
Закључак
Дилема је шта треба да се уради да би се изабрали и градили кластери, и
касније мрежа истих на тим просторима?
I Фаза
Треба направити мултидисциплинарни тим стручњака.
Мултидисциплинарни тим стручњака треба да изради план рада и програм и да
обави објективни и стручни мониторинг, тј.:
• да сними водећа предузећа и њихове испоручлаце и купце,
• да сними достигнути степен трансформације предузећа и да предложи мере
за убрзање истог,
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да сними ресурсе (опрему – искоришћеност капацитета, вишак капацитета у
друштвеном сектору, сировина, квалификационе структуре радне снаге и
нарочито њихову структуру на бироима за запошљавање),
• да анализира домаће и инострано тржиште,
• да анализира захтеве и задовољење испоручилаца и купаца,
• да објективно дефинише квалитет процеса/система на целом подручју,
• објективно дефинише конкурентске предности, проблеме и слабости, и
динамику промена на тржишту,
• да дефинише активности, мере и начине за превазилажење проблема,
• да да мишљење о реалној могућности развијања кластера у одређеном
региону.
Предложени кластери морају да имају највећи утицај на привредни раст
и развој, и на повезивање региона са осталим регионима у земљи и
високоразвијеним земљама и на формирање дистрикта (визија развоја кластера).
II Фаза
За сваки предложени кластер формирати мултидисциплинарни тим
стручњака који треба:
• да направи пројекат који ће обухватити проблеме развоја кластера (први
ланац испоруке, други, итд., све до нивоа који је битан за тај кластер) и
логистике (образовне, научно-истраживачке, финансијске институције,
подршку државе – "отворена рука", осигурање...),
• да изради инвестициони елаборат са детаљном техно-економском и costbenefit анализом проблема и последица и детаљном анализом утицаја
кластера на регионални развој и укупни привредни развој,
• да формира тимове менаџера за управљање кластером.
Даље кораке у развијању кластера могу да предузму и менаџери
кластера, самостално или заједно са мултидисциплинарним тимом стручњака, и
то:
• да анимирају водећа предузећа и друга предузећа,
• да повежу одабрана предузећа са водећим развојним научним институтима,
• да организују обуку за одабране кластере,
• да дефинишу кључно поље деловања,
• да повежу сва предузећа и институције и покрену процесе у кластеру,
• да израде дугорочне, средњорочне и краткорочне планове и програме
управљања кластером у складу са дефинисаним циљевима подручја,
• да остваре оперативну структуру кластера,
• да покрену мрежу.
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Визија развоја кластера мора да буде интернационализовани дистрикт.
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Проф. др Слободан Миладиновић 26
СТАЊЕ МЕЂУНАЦИОНАЛНИХ ОДНОСА И ЕВРОПСКЕ
ПЕРСПЕКТИВЕ
Апстракт: Овај рад представља анализу резултата истраживања
вредновања међунационалних односа од стране припадника различитих
етничких група које живе у Србији. Међунационални односи се посматрају на
нивоу глобалне и локалне заједнице. На основу резултата се може закључити да
на глобалном нивоу постоје значајно већи међунационални проблеми него на
локалном нивоу. Једно од кључних питања у контексту евроинтеграцијских
процеса је питање интеграције етничких мањина у друштво Србије.
Интеграција мањина је с једне стране директно повезана са стањем
економског развоја а с друге стране је услов за укључивање друштва Србије у
европске интеграционе токове. У овом раду се настоји да се укаже управо на
то какве су развојне перспективе Србије у постојећем етничком контексту.
Кључне речи: етнички односи, националне мањине, евроинтеграцијски
процеси,

STATE OF INTER-ETHNIC RELATIONS AND EUROPEAN
PERSPECTIVES
Abstract: This paper is survey data analysis of valuing interethnic relations
by members of different ethnic minorities groups which lives in Serbia. Interethnic
relations are analysed on global (state) and local community level. Based on results of
survey it can be concluded that there are the greater interethnic problems on global
than on local level. One of the greatest issues in context of euro-integration processes
is issue of ethnic minority’s integration in society of Serbia. Integration of minorities
is directly connected with state of economic development from one side and it is the
most important condition for connection society of Serbia in European integration
processes. The main intention of this paper is to show what developing perspectives of
Serbia are in the ethnic context.
Key words: ethnic relations, ethnic minorities, euro-integration processes
Стање међунационалних односа у некој земљи је очигледан показатељ
укупног друштвеног стања. Уколико је укупна друштвена ситуација, по
26
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различитим критеријумима (економски раст, укупна политичка ситуација,
распрострањеност социјално-патолошких појава типа криминала, корупције и
сл., стање људских и грађанских права и слобода итд.) позитивна утолико је
реално очекивати да ће и стање међунационалних односа бити боље. Ово
посебно добија на тежини ако се сагледају ставови о стању међунационалних
односа појединих делова популације (нпр. млади или припадници појединих
етничких скупина) те ако се они доведу у унутрашњи (и спољни) упоредиви
оквир.
Циљ овог истраживања је да се утврди како млади (конкретно ради се о
средњошколској омладини из национално мешовитих средина, претежно
припадници мањинских националности) процењују стање међунационалних
односа у широј и ужој друштвеној средини. Узорак је овако национално
конфигурисан да би се видело, с једне стране, да ли се припадници националних
мањина осећају угроженим по националном основу и, с друге стране да би се
утврдили ставови управо регрутног контигента, тј. будућих односно
потенцијалних војника. Значај оваквог истраживања је вишеструк. С једне
стране се научни значај огледа у сагледавању перцепције националних односа у
средини која већ дужи низ година функционише у стању (често отворених)
међунационалних конфликата. Ти конфликти су до пре десетак година имали
форму међунационалног (грађанског) рата.
Други сегмент циљева оваквог истраживања представљају практична
применљивост добијених резултата. На основу добијених резултата могуће је
пројектовати стратегије како за реформу система одбране тако и за
унапређивање међунационалних односа. Практично, ако желимо да се
прикључимо европским интеграционим токовима, морамо извршити унутрашњу
интеграцију свих субјеката друштвеног живота. Посматрајући ствари у
националном миљеу то значи да је неопходно предузети низ мера чији је циљ
интеграција националних мањина у друштвено ткиво државе. У противном
постоји опасност да националне мањине, уместо да представљају мост међу
народима и државама, (п)остану фактор унутрашње (али и спољне)
дезинтеграције.
Подаци су прикупљани током децембра 2005. године у национално
мешовитим срединама. Узорак су чинили средњошколци, претежно припадници
националних мањина (укупно 1076). Ради поређења података са ставовима
већинске нације додатно је испитано и 360 испитаника српске националности,
средњошколаца и студената 27. Испитивање је било анкетног типа 28.

27

Има довољно теоријског и емпиријског оправдања веровати да ставови младих
одсликавају ставове одрасле популације. Не тако бројна истраживања показују да чак и код
веома мале деце (основношколаца, па чак и предшколаца) постоји тенденција да се неке
националне групе виде као блиске, а неке као далеке, што производи прихватање или одбацивање
тих група. [1]. Код деце као и код њихових родитеља постоји готово идентичан след
националности што се тиче изражености етничке дистанце. Реално је очекивати да су деца
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Питања су се односила на процену стања међунационалних односа у
Србији и локалној заједници. Практично, што се ради о ширем ентитету то је
оцена међунационалних односа лошија. Ови подаци посебно значење добијају у
условима политичке нестабилности и, у време испитивања, још увек неизвесне
судбине Државне Заједнице као и пред отпочињање преговора око судбине
Косова и Метохије. Посебан проблем је у томе што се ради о веома младим
људима који ће у најкраћем року стећи бирачко право али и стасати за војску.
Велико је питање да ли се сви они и у којој мери осећају равноправним
грађанима. Наравно, посебно је питање да ли се ови налази могу прихватити као
генерални став или су само одраз различитих вредновања појединих етничких
група са простора Србије. С обзиром да на овим просторима већ више деценија
постоје што манифестни што латентни сукоби међу припадницима различитих
нација, те да је у низу ранијих истраживања регистровано високо присуство
национализма као једног од доминантних вредносних оквира али такође и
велика распрострањеност етничке дистанце [2] [3] [4] али и различитих
етничких стереотипија [5] [6] које у односима појединих етничких скупина
бележе негативне вредности, може се претпоставити да припадници различитих
етничких скупина на различите начине сагледавају међунационалне односе.
Потврду тачности ове хипотезе дају коефицијенти контигенције који казују да
постоји веза средње јачине између националног опредељивања и процене
међунационалних односа.
Т-1: Оцена стања међунационалних односа у републици (C=0.53, p=0.000)
тотал скор
ст. дев.
1
2
3
4
5
Албанци
79.7
16.2
4.1
0.0
0.0
100
1.24
0.52
Румуни
4.7
14.1
59.4
18.8
3.1
100
3.02
0.81
Словаци
0.0
12.2
61.0
22.0
4.9
100
3.20
0.72
Мађари
2.1
16.5
57.2
18.1
6.1
100
3.10
0.82
Муслимани/Бошњаци
6.0
23.1
46.2
20.3
4.4
100
2.94
0.92
Срби
10.8
21.9
53.0
11.9
2.4
100
2.73
0.89
Остали
2.6
30.8
48.7
10.3
7.7
100
2.90
0.91
Тотал
10.0
19.2
51.1
15.4
4.3
100
2.85
0.95

Албанци дају најниже оцене. Румуни, Мађари, Словаци и Срби учествују
са надполовичним бројем неутралних оцена уз извесан број негативних. Оно
што је интересантно је да сваки трећи представник српске националности увиђа
да нешто није у реду са стањем међунационалних односа у његовој сопственој
земљи, у земљи у којој они чине матичну и већинску етничку групу. Много
искренија од родитеља за које се може очекивати да се “дозирано” изјашњавају по овом
питању зависно од очекиваних ставова испитивача и глобалне друштвене атмосфере.

28

Податке који се користе у овом раду прикупио је мр Драган Колев у оквиру рада на
докторској дисертацији која је прихваћена на Факултету цивилне одбране у Београду.
Овом приликом се захваљујем колеги Колеву због тога што ми је уступио податке за
анализу.
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интересантнији су подаци који говоре о позитивним оценама. Реално би било
очекивати да ће управо већински Срби бранити добро стање у својој земљи. Но,
стварна ситуација је нешто другачија. Најбоље оцене дају припадници словачке
националности, затим следе две групације за које се у јавном мњењу а и код
дела националистички и конзервативно оријентисаних политичких партија
спекулише да су могућа жаришта потенцијалних међуетничких сукоба –
Муслимани/Бошњаци и Мађари.
Генерално, постоји сагласност младих да међунационални односи у
Србији нису баш најбољи мада не постоји консензус око тога у којој су мери
нарушени. Може се претпоставити, на основу ових података да постоји битна
разлика између објективног чињеничног стања на терену и субјективног
доживљавања квалитета међуетничких односа. Традиционални и новији сукоби
и непријатељства појединих етничких група се, изгледа, јављају као значајна
детерминанта процењивања стања међуетничких односа у Србији. Ради се о
сукобима, суревњивости и нетрпељивости која има дуге историјске корене и
чији трагови не могу бити избрисани једнократном акцијом или у краћем
временском периоду.
Посебно озбиљан проблем представља колективно виђење стања од
стране албанске етничке заједнице. То како њихова омладина сагледава стање
међунационалних односа је само одраз виђења одрасле популације. Ради се о
ставу који је априори прихваћен и који, као и сваки априоризам, тешко да може
бити коригован за кратко време. Напротив, укупно политичко стање а са њим и
много тога на сцени побољшавања међунационалних односа је померено на
боље после петооктобарских промена, међутим, то многи, под притиском онога
што се дешавало пре тога, не сагледавају као могући историјски помак. Из овога
се може видети да припадници албанске националности подржавају
сецесионизам тј. отцепљење Косова од Србије и његово државно
осамостаљивање. И не само то, реално је очекивати да ће они бити и за одвајање
три општине са остатка територије Србије на којима Албанци чине веома бројну
националну мањину.
Ово представља проблем с обзиром да су се током претходних деценија
многи Срби са Косова пресељавали у друге делове Србије, продајући пре тога,
своја имања и куће Албанцима. Практично, реч је о томе да је током дугог низа
година вршено етничко чишћење у позадини чега су стајале екстремне снаге
албанског национализма, којима је био циљ стварање велике албанске државе на
простору Балкана 29. Политика великоалбанског национализма је била усмерена

29

Број становника Косова се, према попису у периоду 1948-1981 повећао 2.18 пута.
Другачије речено, удео Албанаца је у укупној популацији са 68.5% повећан на 77.4% а
број Срба је са 23.6% смањен на 13.2%. а број Црногораца је смањен са 3.9% на 1.7%
[7]. С обзиром да је у посматраном периоду евидентирано исељавање великог броја
Срба (и Црногорца) са Косова приказане тенденције се не могу сматрати само
производом природног кретања становништва Постоји богата емпиријска евиденција
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против етничких вредности српског народа. На удару су били најразличитији
објекти од националног значења за српски живаљ на Косову, почевши од цркава
и гробаља па све до званичних државних симбола и институција. Практично,
суживот на истом простору припадника два битно различита народа, народа
другачијег језика, другачије историје, традиције, вере, културе је био обележен
сталним трвењима. Тешко да се може бранити теза да је један од ових народа, са
свим својим обележјима, бољи или гори од другог. Они су само другачији а те
њихове разлике су биле довољне да се не успостави међусобно разумевање што
је отворио врата сукобима.
Практично се може закључити да албанска национална мањина
представља потенцијал за генерисање будућих међунационалних конфликата.
Овај закључак се изводи како из екстремно лоших оцена међунационалних
односа (који су у крајној линији само последица дугорочних трендова) тако и из
чињенице да је Косово, на којем, иначе, већина Албанаца са територије Србије
живи, простор који историјски и традиционално припада држави Србији, да
представља простор који се може сматрати колевком српске културе и
духовности, простор на којем се налази велики број старих српских културноисторијских споменика и религијских објеката и на којем представници српског
народа живе вековима. Ситуацију додатно отежава чињеница да се ради о
популацији младих, што посебно добија на тежини с обзиром да се ради о
етничкој заједници која се генерално може сматрати популацијом са великим
бројем младог становништва. Иако поузданих података о просечној старости
припадника албанске националности, на простору Србије, нема може се
претпоставити да се ради о просечно, можда, најмлађој популацији у Европи.
Ради се о томе да су сами испитаници млади, незадовољни стањем на терену,
под великим утицајем старијих, патријархални, да припадају културном кругу у
којем доминира ратничка традиција, да су част, понос и достојанство вредности
које се високо котирају. Можда најважније од свега је да се ради о узрасној
скупини којом је, због недостатка животног искуства, лако манипулисати. Ако
овоме додамо најновију политичку историју која је обележена ратом, чије
постојање се покушавало идеолошки прикрити, онда је разумљиво да ће се
поред приказаних ставова природно појавити и идеја реваншизма, која је
уопштено гледано, веома присутна у албанском обичајном праву (нпр. кроз
крвну освету али и неке друге обичајно-правне инструменте и институције) онда
остаје реалан страх од потенцијалних сукоба српске и албанске стране. Но, да
није реч само о потенцијалним сукобима сведочи и чињеница да сукоби, у
најбољем случају, тињају на Косову и после завршетка НАТО бомбардовања од
када је територија Косова под протекторатом међународне заједнице 30.

која потврђује да је реч што о тихој што о отвореној тортури екстремних
националистичких снага косовских Албанаца.
30
Исцрпан преглед етничког насиља на Косову, спроведеног током 17. марта 2004. и
неколико дана касније, дат је у [8].
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Србија је евидентно простор на којем се припадници мањина не
препознају као доминантна, по ма ком основу, етничка група. Стога је реално
очекивати да они, у условима глобалне друштвене кризе, не налазе увек себе као
једног од значајнијих субјеката друштвеног живота. Напротив, ако постоје, а код
нас евидентно постоје, несугласице на релацији матични народ – мањине,
реално је да ће се оне манифестовати пре на глобалном државном нивоу него на
нивоу локалних заједница. Ово тим пре с обзиром да је истраживање
(прикупљање података) обављено на простору високе концентрације
припадника етничких мањина. Међутим, подаци казују да се чак ни на локалном
нивоу припадници националних мањина не препознају добре међунационалне
односе. Ово је податак који би морао забринути како политичке структуре тако
и све оне који се, ма из ког угла, баве питањем међунационалних односа. И овде
се показују сличне тенденције као и у претходним случајевима. Млади Албанци
генерално имају негативан став у процени стања међунационалних односа у
општини у којој живе. И овога пута се нико од њих није изјаснио да се
међунационални односи могу сматрати добрим. Напротив, 94.6% њих се
изјашњава да су лоши а чак две трећине (64.9%) сматра да су веома лоши.
Очигледно да припадници албанске мањине генерално имају негативан став не
само прама стању међунационалних односа већ да постоји и проблем са
успостављањем било какве озбиљније међунационалне сарадње.
Т-2: Оцена стања међунационалних односа у општини (C=0.55, p=0.000)
тотал скор
ст. дев.
1
2
3
4
5
Албанци
64.9
29.7
5.4
0.0
0.0 100,0
1.41
0.56
Румуни
6.3
15.6
20.3
43.8
14.1 100,0
3.44
1.11
Словаци
2.4
14.6
26.8
46.3
9.8 100,0
3.46
0.95
Мађари
46.2
30.2
12.0
9.7
1.9 100,0
1.91
1.07
Муслимани/Бошњаци
1.6
10.4
39.6
37.9
10.4 100,0
3.45
088
Срби
7.6
9.2
30.0
41.1
12.2 100,0
3.41
1.06
Остали
12.8
12.8
33.3
20.5
20.5 100,0
3.23
1.23
Тотал
24.8
19.2
22.6
25.9
7.6 100,0
2.72
1.30

Нешто боља, иако још увек забрињавајућа, је ситуација са младим
Мађарима. И они у великом броју (нешто изнад три четвртине - 76.4%) сматрају
да су међунационалну односи у њиховој општини лоши а нешто мање од
половине их сматра да су веома лоши. Тек сваки десети од њих мисли да су
међунационални односи добри. Припадници муслиманско-бошњачке заједнице
знатно позитивније оцењује међунационалне односе од Албанаца и Мађара.
Скоро половина њих сматра да су они добри а тек сваки осми (12%) сматра да су
лоши. Иако се ради о бројкама којима не би требало бити задовољан може се
констатовати да су ови налази, мимо глобалних очекивања, ипак добри. Но,
много су позитивнији ставови младих припадника словачке и румунске
националности.
Веома интересантан податак представља мишљење младих српске
националности који у нешто више од половине случајева процењују да је стање
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међунационалних односа на локалном нивоу добро, сваки трећи има неутралан
став а 16.8% њих сматра међунационалне односе на локалном нивоу лошим. Ово
мишљење младих припадника матичне нације би требало да буде врло
индикативно, уместо очекиване пристрасности код њих се уочава извесан степен
критичности. Управо та критичност указује на чињеницу да се поремећени
међунационални односи виде и са већинске стране која, на основу различитих,
мање-више субјективних, аргументација има основа да верује да се налази на
свом поседу те да остали има да поштују ту чињеницу и да се прилагођавају
датој ситуацији. Практично, уместо колективистичко ауторитарног обрасца
млади припадници већинске стране прихватају неке нове обрасце и
потенцијално прихватају могућност да мањине могу и треба да буду
интегрисане у глобални друштвени систем те да имају права на различите
облике манифестација своје различитости.
Данас су актуелне европске интеграције. Актуелне државне власти су
као једну од стратешких тачака свог програма прокламовале приступање
европским интеграционим процесима. О важности овог подухвата није потребно
посебно говорити. За Србију, овакву каква је сада, економски опустошену са још
увек свежим ратним ранама, са богатим људским потенцијалом и сиромашним
економским капиталом, приближавање Европској унији је развојни императив.
Од динамике приближавања Европи зависи колективна судбина свих њених
грађана.
Т-3: Оцена значаја припадности ЕУ (C=0.39, p=0.000) (%)
тотал скор
1
2
3
4
5
Албанци
5.4
0.0
17.6
33.8
43.2 100.0
4.09
Румуни
14.1
10.9
34.4
18.8
21.9 100.0
3.23
Словаци
17.1
9.8
17.1
46.3
9.8 100.0
3.22
Мађари
3.0
3.0
5.9
57.0
31.2 100.0
4.11
Муслимани/Бошњаци
11.5
8.2
19.8
23.6
36.8 100.0
3.66
Срби
14.6
13.5
18.6
31.4
21.9 100.0
3.32
Остали
5.1
15.4
28.2
25.6
25.6 100.0
3.51
Тотал
8.9
7.7
15.0
39.8
28.6 100.0
3.71

ст. дев
1.05
1.31
1.21
0.86
1.35
1.35
1.19
1.21

Но, велико је питање у којој су мери припадници различитих етничких
скупина спремни и жељни да се приближимо Европској унији и да постанемо
једна од њених пуноправних чланица. Из података се види да су млади свих
националности у великој мери спремни да прихвате евроинтеграционе процесе.
Штавише, најспремнији су управо они који у најмањој мери прихватају
социјални идентитет дефинисан према држављанству (Србије) [9]. Највиши
скорови се налазе код Мађара (4.11) и Албанаца (4.09) док су најмањи скорови
код Словака (3.22), Румуна (3.23) и Срба (3.32). Велики значај припадности
Европској унији придаје чак 88.2% Мађара и 77% Албанаца док то чини 53.3%
Срба.
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Објашњење ових података треба тражити у низу проблема са којима се
друштво Србије сусреће. Може се претпоставити да припадници појединих
националних мањина верују да би им повезивање са Европом донело решење
низа њихових проблема од економских, преко политичких па све до личних.
Једна од очекиваних последица прикључења Европској унији би била и
могућност повећане мобилности радне снаге. То би значило отварање
миграционих канала које би многима омогућило одлазак у средине у којима има
посла. Практично, окретање Европи за многе младе људе значи потенцијално
ослобађање од свих недаћа живљења у Србији. Наравно, ово је генерална
констатација која важи за све, без обзира на националност.
Посебан интерес мањина би се огледао у чињеници да могу бити ближи
својој матици (што би посебно требало да важи за Мађаре с обзиром да је
њихова матична држава већ постала пуноправни члан уније. С друге стране
Словаци, чија је матична држава такође постала чланица уније кад и Мађарска,
показују извесну скепсу (чак 26.9% Словака придаје мали значај припадности
унији док њих 17.1% има неутралан став по том питању) према
евроинтеграцијским процесима. Ово је изненађујући податак с обзиром на
економски успех који последњих година постиже њихова матица.
Као закључак може се констатовати да је друштво Србије је оптерећено
низом противречности које воде порекло из етнички и религијски мешовитог
састава становништва с једне стране те из различитих културно-историјских
специфичности појединих етничких група [10]. Ове противречности
представљају једну у низу препрека које отежавају интеграцију Србије у
европске токове. Оно што је у овом моменту посебно битно је створити
амбијент за отварање међунационалног поверења. Он се најлакше може
подстаћи економским развојем. Развојем привреде се сужава спектар питања о
узроцима свих друштвених тешкоћа тако да се сужава и могућност
рационализације кризе посредством етничке неједнакости и неравноправности.
Наравно, привредни развој подстиче и мобилност радне снаге, ученика и
студената чиме се, кроз међусобне комуникације, развија толеранција и осећај за
потребу суживота у истом друштву и, наравно, прихвата друштво са свим
својим карактеристикама и противречностима, као легитимни оквир социјалног
идентитета.
Друштво Србије је евидентно фрагментисано и то по више основа. Из
резултата истраживања се јасно види да је национална фрагментација изузетно
јака. Колективни идентитет у фрагментисаном друштву не може бити другачији
до фрагментисан и парцијализован [11], разбијен на већи број подидентитета
обележених националним, религијским, територијалним и социјалним
предзнацима. Овде се јавља као проблем чињеница да се појединачни
подидентитети не стапају у један релативно хомоген колективни идентитет већ
се често налазе као унутрашње неконзистентни и међусобно противречни, па
чак и не много пријатељски настројени. Проблеми који из овога следе се
рефлектују како на унутрашњем плану тако и на спољнополитичком плану. У
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крајној линији проблем се своди на укупно заостајање друштва Србије за
развијеним делом света и отежавање/онемогућавање интеграције друштва и
државе у светске, и посебно у европске, интеграционе токове.
Приказани подаци наводе на помисао да у Србији постоји видна подела
на релацији већина – мањина те да између појединих сегмената ове две
категорије већ дуже време постоји дубок јаз који отежава повезивање Србије,
прво, са својим суседима а затим и са остатком света с једне стране и с друге
стране који отежава унутрашњу интеграцију мањина у друштво Србије. Ради се
о озбиљном проблему који у данашње време представља потенцијалну препреку
укупном друштвеном развоју а посебно унутрашњој политичкој и привредној
стабилизацији. Наравно, јаз се не ствара само на релацији већина – мањина већ и
унутар саме већине (али и мањина). Етничка фрагментација, посматрано из овог
угла, се појављује, између осталог, и као фактор који подстиче политичку
фрагментацију и то не само путем подвајања већине и мањине већ и путем
стварања (непомирљивих) линија раздвајања унутар саме већине које су, не
ретко, обележене дисквалификаторском, вредносно обојеном, реториком која
припаднике већине (али и мањина) дели на патриоте и издајнике. Практично,
кроз горе приказане податке се рефлектује недостатак толеранције и разумевања
различитих ентитета за потребу суживота на истом простору уз поштовање
културних разноликости и специфичности. Другим речима, у оквиру већинског
српског народа постоји чврсто језгро оних који у први план стављају
национални идентитет и сматрају да друштво (и држава) морају бити обележени
строго националним елементима на рачун индивидуалних обележја. Ради се, у
суштини, о одбрамбеном ставу који, макар колико био покренут из патриотских
побуда, у крајњој линији има супротан ефекат уз обавезно затварање мањина за
сарадњу са већином и одбијање прихватања државног идентитета. Одржавање
оваквог стања, несумњиво, временом води у зачарани круг неразумевања,
нетолеранције и сукоба са непредвидивим последицама. Најновије историјско
искуство би требало да нам буде поука при креирању сваке будуће развојне
политике.
На почетку XXI века није спорно да сви људи треба да имају право на
очување свог етничког, језичког и верског идентитета. Усвајање политике којом
ће се такве разлике признавати и штитити је једини одржив приступ за развој
друштава у којима су евидентне етничке, религијске и културне разлике.
Економска глобализација на светском нивоу и економски просперитет на
локалном нивоу не могу дати резултате ако се не поштују и не штите културне
специфичности појединачних субјеката социјалног живота. С тога је нужно
уложити максималне напоре да би се минимизирао, па и превазишао, сваки
покушај (ксенофобичног) отпора културној различитости. Није потребно
посебно доказивати став да је политичка стабилност први услов одржавања
достигнутог нивоа економског развоја и његовог даљег јачања. Политички
нестабилна друштва имају додатне трошкове за очување опште безбедности
(додатно финансирање војске и полиције и низ других трошкова). Ти додатни
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трошкови се врше на рачун економског инвестирања из чега следи да, уместо
додатног инвестирања у проширену репродукцију, политички нестабилна
друштва инвестирају у одржавање система чиме топе основну економску
суспстанцу. Последица овога је дугорочни тренд опадања животног стандарда и
осиромашивања становништва. Сиромаштво [12] [13] је данас, на жалост,
глобални светски феномен нарочито присутан у фрагментисаним срединама и
просторима са живим етничким религијским, социјалним и другим сукобима. С
тога се све развојно оријентисане политичке снаге, ради успешне борбе против
сиромаштва, морају прихватити задатка да се изграде отворена и културно
разноврсна друштва. Један од најважнијих услова да се то постигне је економска
стабилизација праћена привредним развојем. Без тога нема ни стварне
интеграције друштва Србије у европско друштво.
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НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ СРПСКОГ ДРУШТВА У 19. И
ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА – СПОЗНАЈА УЛОГЕ КУЛТУРНОГ
ОДРЕЂЕЊА
Апстракт: Намера рада је приказ aктуелног односа према одређењу
националног идентитета у свету и земљама чланицама Европске уније, а након
тога и у складу с афирмацијом актуелности, приказан је однос према генези
националног идентитета код Срба од почетка 19. века па до 20-тих година 20.
века. Концепцијски рад се базира на расветљавању улоге образовања и културе
у националној идентификацији у назначеном периоду.
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INFLUENCE OF CULTURАL ASPECT OF NATIONAL IDENTITY OF
THE SERBIAN SOCIETY DURING 19TH AND BEGINING OF 20TH
CENTURY
Abstract: During 19th and beginning of 20th century education and culture
had global and complex influence of institututional and national definition of Serbia. 32
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Идеолошка концепција модерног европског друштва незаобилазност
проучавања историје народа-нације
Покушај успостављања одређеног облика глобалне униформности од
стране доминантних светских сила, ма и уколико је она у одређеној мери
флексибилна и економски прихватљива, показао се неопрезним и
контроверзним. Аутохтони развитак појединих народа у свој његовој
традиционалној, верској и историјској пуноћи неприступачан је и веома осетљив
за облик доминантне идеолошке концепције. Чак и уколико су
мултикултурализам,
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и
мултиконфесионалност
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цивилизацијске тековине, испоставило се да је ризичан експеримент њихово
декларативно уважавање и надмено глобализовање.
Савремена историографија али и идеолошке концепције Европске уније
нису у потпуности подржавале неолибералне тонове који су допирали с друге
стране Атлантика. Иако је тенденција у одређеној мери инструментализованог
али истовремено и аргументованог приступа основним друштвеним кретањима
европске историје присутна, амбиције европских историчара и идеолога имају
респективно реалистичнији приступ у одређењу према проучавању прошлости и
њеном утицају на савремене догађаје. Упечатљив пример овог концепта је
волуминозни интердисциплинарни пројекат ''Изградња Европе'' под
руководством угледног историчара Жак ле Гофа. Део овог пројекта је и рад
немачког историчара Хагена Шулцеа чије је дело Држава и нација у европској
историји објављено и код нас. 33
Шулце инсистира на временској димензији разумевања проблематике
као и на компаративном приступу појмовима државе и нације. Проучавањем
европске историје долази се до података који говоре о аутохтоности и
различитости развоја држава и нација. Ова различитост евидентна је у
историјским епохама и географским локалитетима, као и у моделима развитка
државе и нације од народа до народа Европе. Кроз занимљив начин
представљања историје Европе заснован на анализи развоја идеје државе и
нације, Шулце нам говори да су нације и националне државе још увек жива
културна и духовна бића и ''израз оне разноврсности без које би Европа изгубила
своју суштину'', односно да ''европско уређење може бити трајно само ако води
рачуна о нацијама, њиховим дугим историјама, њиховим језицима и њиховим
државама. Поред тога ту су и региони и покрајине проистекли из других
традиција и који су постали завичаји, посебно блиски људским срцима. Ту су и
општине, у којима се одиграва видљиви свакодневни живот и где се доносе лако
схватљиве одлуке. Све ће то бити могућно заједно склопити уколико се будућа
Европа буде устројила у духу супсидијарности: једна релативно лабава државна
творевина с више политичких етажа, у којој би се свакој вишој етажи смело
делегирати само оно што се није могло решити на нижој'' 34.
Оваква историја обједињује више модела одређења нације. Сијејесово:
''Народ чини нацију. Нација даје државни устав. Нација је извор суверенитета.'' 35
историјски се конкретизовало кроз процес формирања националних држава.
Развојни пут ове идеје ишао је ка додатном одређењу јер је она постала ''гарант
за демократију и парламентаризам.'' Неке државе су, током свог националног
одређења, прихватиле тзв. културни модел нације који се темељи на заједничком
језику и свести о заједничкој припадности.
33

У оквиру библиотеке ''Европа'' под уредништвом Слободана Самарџића, у преводу
Слободанке Ковачевић, издавачка кућа ''Филип Вишњић''.
34
Х. Шулце, ...стр. 224
35
Х. Шулце, стр. 113.
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Без обзира на значајан политички, и пре свега, економски успех
европских интеграционих процеса национална држава није сувишна ''јер њени
политички и правни механизми почев од уставноправних организација до
управних организација, нису нашли своју замену. Засада је само национални
државни оквир у стању да буде заштитни омотач демократским и либералним
институцијама''. Из свега овог произлази да, иако је тенденција стварања
наднационалности битна карактеристика Европе после Другог светског рата,
било каква апсолутизација наднационалног како на политичко-економском тако
и на културно - језичком плану заправо представља још један инструментализовани идеолошки приступ недовољно утемељен и историјски
контраверзан.
У сваком случају комплексност проблема правца будућег
културолошког и идентификационог одређења Европске уније, пре свега,
захтева свеобухватни договор водећих односно моторних држава Европе.
Усаглашавање њихових ставова могао би да буде предлог могућег модела.
''Инсистираћу на чињеници да у Паризу још увек постоји јасна тенденција
сагледавања проблема националности у Централној и Источној Европи у
терминима индивидуалних демократских права унутар једне државе јакобинског
типа који превазилази етничке поделе, док Немци и даље размишљају у
терминима колективних права мањина. Од 1919. Француска је у име, пре свега,
отпора немачком пробоју у Источну Европу, затим у име стабилности, подржала
релативно значајне мултиетничке државе (као Чехословачку и Југославију), док
је Немачка пре подржала поновно спајање региона на етничкој основи. Ово су
две различите концепције које имају своје корене у 19. веку: француска
концепција почива на грађанству, према традицији Жан-Жак Русоа и Ренана,
немачка на народности, према романтичкој традицији. Морамо констатовати да
је с распадом Југославије и Чехословачке немачка концепција изгледа тренутно
превагнула.'' 36
Имајући у виду да је поменути пројекат Жака ле Гофа окупио и немачке
и француске интелектуалце, склон сам мишљењу да је договор процес који се
остварује с намером да одговори на сваки потенцијални изазов, а да ће наизглед
непомирљивост грађанске и етничке концепције бити превазиђена одлучним
предлогом који је заснован на истраживачком одређењу историје европских
народа и дефинисан мултинационалним и мултикултурним приступом у
изградњи европског идентитета.
Европска унија подржавајући пројекат ''Изградња Европе'', на чијем челу
је француски историчар Жак ле Гоф, намерава да своје мултинационално (али и
свако друго мулти) одређење осведочи на аутентичном интердисциплинарном
истраживачком раду у проучавању прошлости европских народа понаособ.
Идеја овог пројекта је заснована на стваралачкој интеграционој вези
36

Жорж-Анри Суту, Неизвестан савез. Историја европске заједнице, Клио, Београд,
2001, стр. 364-365,
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националног идентитета европских народа и европског наднационалног
идентитета који проистиче из њиховог мозаика постојања, као и на истраживању
интегративних веза између индивидуалног и националног које пружа богата
историја европских народа.
Историјско искуство Српског народа
Однос према формирању националног идентитета, као културноцивилизацијски највишег домена једне нације, код Срба треба да буде заснован
на истраживању одређења националног идентитета од почетка формирања
српске државе па до данас.
Ово истраживање треба управо да буде растерећено процепом који
супротстављена становишта данашњице нуде о културолошком и друштвеном
феномену денационализације и национализације. При свему овоме национално
се код његових критичара сагледава као носилац кича, субкултуре, митоманије,
негативног конзервативизма и традиционализма патријахата. При чему је он
идентификован као политиканство претходног режима и чији је продукт
ксенофобична паланачка и заостала култура етнонационализма са својим
националним стереотипима и патријахалним милитаризмом увијена у оквир
свеприсутне мржње као израза такве културне баштине.
Са друге стране друга опција говори о управо зато насушној потреби тзв.
''културне рестаурације'', усвајању општих глобалних вредности односно
глобализацији културе, откровењу мултиидентитета, наклноност пространству
урбаног, супротстављању екстремизму, о демоктаризацији културе а не о
демократској култури.
Смушеност и хаотичност културног идентитета на овај начин
припремљена обезвређује саму идеју духовне острашћености и одређења
личности али и друштва. Управо зато, а имајући за оријентир истраживачку
тенденцију европске историографске школе треба дословно истраживати нашу
прошлост и растеретити је идеолошких премиса и њених идеалистичких и
митоманских присталица, али и њених априорних, анационалних критичара.
Током 19. века и до 20-тих година 20. века сматрам да се при одређењу
националног идентитета код Срба треба усредсредити на истраживању
- улоге образовања и културе у националној идентификацији
- и на однос према југословенској идеји.
Сложеност проблема указује и на специфичне међусобне односе идеје
националног идентитета са становништем Српске православне цркве, са заносом
романтизма, с либералним идејама, са страначким програмима, с доминантном
елитом и интелигенцијом, савременим идејним утицајима и др.
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Улога културе и образовања у националној идентификацији
Образовање појединца односно нације у време тзв. националног
романтизма, током 19. и с почетка 20. века било је подређено ослободилачким
прегнућима. Били су врло ретки гласови о потреби упоредног рада и на
ослобођењу територија и на просвећењу становништва, односно на формирању
националног идентитета снагом рационалног, а не емотивног.
Национална идеја код Срба формира се као тзв. лингвистички тип
нације, односно као идеја да је нација заједница језика 37 при чему је језик
''најуниверзалније друштвено оруђе чинилац обједињавања и повезивања
припадника неког друштва'' 38. На тај начин одређена и омеђена српска нација у
намери да се отргне од турске владавине вапила је за просветитељском
делатношћу. Прва констатација духовне заосталости нашег народа и њеног
превазилажења путем просвећења потиче од Јована Рајића, а потом и Доситеја
Обрадовића, односно од Срба који су живели у Хабзбуршкој монархији. На
простору монархије, међу Србима је почео да се ствара грађански слој који је
свој идентитет профилисао интензивирањем образовања. Ово је био значајан
историјски тренутак јер се појавио одређен слој у српском народу који је свој
утицај заснивао на културном и образовном раду и који је искуствено, иако
малобројан, посведочио у ком правцу треба национални рад да се креће.
По Доситеју, наш народ био је духовно заостао. Тој заосталости могао се
учинити крај само путем просвете, што ће рећи путем школе која би ширила
знања стечена разумом. 39 Он је национални проблем поставио као културни
проблем истичући просвећивање као предуслов народног препорода.
''Просвећење код Срба се развијало у широком западноевропском и руском
духовном контексту. Оно је представљало сложени културни систем заснован на
достигнућу српског духовног развитка и укључивало је темељне принципе
просвећености западних мислилаца и идеје руске рационалистичке

37

''С друге стране, на Балкану не постоји исти мотив националног препорода. Он је у
српском случају почео с истом идејом, као у Француској и средњој Европи, да је нација
заједница језика. Тај лингвистички тип нације је присутан у филозофији Доситеја
Обрадовића, Јохана Кристофа Бартенштајна (1761) и свих српских рационалистичких
писаца из времена првог српског националног програма Gravamina et postulata на
Темишварском сабору 1790. године. Најдоследније је образложена у књизи Стефана
Новаковића о 'српској или расцијанској нацији'' из 1791. Он је поред тога исти текст
штампао и на латинском језику.'', , Милорад Екмеџић, Европски оквири и карактер
Српске револуције 1804-1815, у: Европа и Српска револуција 1804-1815, Платонеум,
Нови Сад, стр. 59.
38
П. Ивић, Српски народ и његов језик, Београд 1971, стр. 90.
39
С. Јовановић, Културни образац, Стубови културе, Београд, 2005, стр. 7
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литературе.'' 40 Противник његовог лаицизираног морализма који је нудио
трезвеност и рационалност била је црква.
Улога Српске православне цркве као конзерватора традиционалих
вредности и чувара исходишта и за здрави патриотски осећај и за потребу
духовног уздизања нације није требало да буде, а чини се није ни била предмет
критике. ''Православни су дакле у целини упорни, непомирљиви представници
тежње за самосталним националним и културним животом и православна вера је
етикета, која те тежње најбоље обележава.'' 41
Догодило се то да је у време почетка националне револуције, уместо
одмереног односа рационалног и романтичарског заноса доминирао овај други
прожет религиозним ирационализмом и пуноћом одушевљења. За оба приступа
духовни и слободарски светионик прошлости била је средњовековна српска
држава лозе Немањића. Међутим, она није сагледана у реалном констексту
постојања и критичком промишљању већ као источник слободарске традиције и
праведне жртве али и грешности. Мит који се рађао на овај начин, а који је
пренебрегавао чињенице из прошлости и често губио додир са стварношћу имао
је много већу претензију од тек подстицајне енергије у борби за ослобођење.
Неписмено и необразовано становништво Србије требало је
описмењавати и образовати; у противном оно је некритичној виртуалној
стварности, уљуљканој самодовољношћу нудило изобиље плодног тла 42.
На путу одређења националног идентитета, у наредним временима,
незаобилазно је име Вука Караџића. Његова вишеслојна истраживања даље су
развијала потребу за критичким и рационалним сагледавањем стварности. 43 У
својим истраживањима прошлости био је доследан реалистичком приступу и
био под утицајем немачког романтизма. То је условило да је Вук прихватио
схватање нације као духовне породице. По њему су Срби имали национални
карактер заснован на народним умотворинама, обичајима и веровањима. То је
40

Славянские народы Юго-Восточной Европы и Россия в XVIII в., Российская Академия
Наук, Институт славяноведения, Наука, Москва 2003, стр. 146.
41
Ј. Цвијић, Анексија Босне и Херцеговине и српско питање, 1908,
http://www.rastko.org.yu/antropologija/cvijic/govori-clanci/jcvijic
aneksija.html#_Toc536118996
42
''Специфичност Србије је што је она на прелазу из 19. века у 20. век имала најмлађе
становништво у Европи; чак 53,75% грађана имало је мање од 19 година, а број
неписмених је износио 79,7%.'', Љ. Трговчевић, Планирана елита.. Историјски
институт, Београд, 2003, стр. 229.
43
У овом смислу карактеристично је Вуково дело Ковчежић (1834). ''Дело је
вишезначно, документовано и садржајно и што је посебно важно – износи погледе и
схватања (а критички је добро подржано) о суштини српске народне стварности,
сагледано како из етнографско-етнолошког, друштвено-историјског тако и
културолошког угла. У овом делу Вук је положио основ за научно разазнавање комплекса
српске стварности и српског националног питања у контексту савремених историјских
околности.'' В. Стојанчевић, Српски народ..., стр. 166.
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водило ка идеји о Србима као једном херојском народу чије је јунаштво
оплемењено правдољубивошћу.
Вукове народне песме, косовски мит и Његошева религиозна философија
о васељенској борби између Добра и Зла дали су почетни подстрек размишљању
о нашем националном карактеру. Проблематична констатација је била што је
овај тзв. књижевни национализам био и остао најтрајнији подстрек
размишљањима о националном карактеру. ''С култом књижевног национализма
ишао је и политички. Омладина тих времена, имајући пред очима пољску борбу
за ослобођење и талијанску и немачку борбу за народно уједињење, желела је и
тражила да се све народне снаге усредсреде и код нас само у том правцу... Само,
код тих младих људи, као код сваке омладине уопште, није било увек довољно
стрпљења и разумевања за релативности. Наши су људи, понесени
одушевљењем, тврдо веровали да је наш противник, тада као такав сматран
скоро претежно Турчин, тежак болесник и да борба с њим неће имати изузетних
напора. Наша се снага прецењивала. Главни песници тог борбеног нараштаја
палили су свет. Ђура Јакшић кликтаће још седамдесетих година:
Шта ће нам овај мир
Овај блатомир?
Зар није боље борба, и крв, и нож,
И крвав онај пир?
На оружје!
Србин је јунак, јунак је гром,
Смрскаће теме душманину свом.'' 44

44

''То узбуђено доба пуно крви и усплахирености, са напетим очекивањем нових важних
догађаја у Европи и на Балкану, живо је утицало на узбудљиве духове наше омладине.
Тад се у њој створио као идеал тип 'правог Србина' или Србенде, како се онда говорило,
човека који би био сав 'напојен националним духом'. Његов циљ имало је бити уједињење
Српства и обнова великог Душановог царства. Тад се код нас о Душану највише певало
и говорило и кнезу Михаилу највише што се могло пожелети било је то, да постане
раван Душану. Прави Србин имао је да носи, бар у парадама, народно одело; да негује
култ народне песме и народних обичаја; да воли све што је српско. Требало је
одбацивати оно што је туђинско; нарочито је било доста повике на 'трули запад'. У
том одушевљавању за све што је српско отишло се у претеривање. Срби су оглашавани
за први народ; чак су неке занесене будале певале и о српском небу и о Србину богу на
њему. Један је песник чак имао овакве стихове:
Кад ме види нек уздане
ћерка туђина:
"Боже, Боже, што ја нисам
Дична Српкиња!"
Тај романтичарски занос уносили су у народ претежно Срби из Војводине. Главни и
најбољи песници нашег романтизма, људи од великог талента, Јован Јовановић Змај,
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Иако су образовање подстицали као најбитнију делатност која треба
народ да изведе из заосталости, чини се да су речи и Вука и Његоша остајале у
датом тренутку могућности привилегија малобројнијих 45. Шаљући, 1845.
године, црногорске младиће у средње школе у Србији, Његош је писао
Гарашанину: ''Колико ми је год могуће било, толико сам се трудио, па и сад
непрестано трудим се како бих мало по мало распространио међу овим народом
образованије и на тај конац завео сам засад мале, а по времену настојаћу
основати и више школе, јер сам увјерен да су оне најпоузданије средство којим
један народ до образованија и просвештенија сљедоватељно до праве среће доћи
може...'' 46. У намери да буде ''чесни и благородни Јевропејац'' Његош је, у самој
суштини свог дела, намеравао да народ изведе из заосталости путем образовања
али и да ослободи свој народ вишевековног ропства. ''То је оно што су Његошу
признавали и његови противници. И тако се кроз све његове говоре и поступке
провлачи увек иста нит, увек жеља за 'просвјећеним свијетом', за просветом, ма
и у најмањој Црној Гори, а поред тога, као сенка које не може да се ослободи,
иде упоредо потреба за барутом и топовима.'' 47
Национална еманципација била и једна од најбитнијих вредности за које
су се залагали и либерали у Србији. Либерализам као учење по први пут је
захватио и Србе у Кнежевини Србији и Србе у Хабзбуршкој монархији. Ово
учење имало је значајног утицаја на формулисање специфичног националног
идентитета и изузетно важно је било то што се оно појавило у време националне
борбе за ослобођење. ''Либерали су сматрали да је без грађанских слобода
немогућа национална еманципација, односно да су борба за национално и
политичко ослобођење међусобно условљене.'' Ова констатација сведочи о
непосредном утицају тадашњег савременог немачког и италијаноског националлиберализма чија је суштина идеализам у доследности идеји о еманципацији
народа путем парламентаризма и грађанских слобода.
Парламентаризам и слободе оличене у демократском друштву нису
могле да буду накалемљене на народно искуство и архаичну власт која је имала
обрасце вредности у источним деспотијама, управо супротно, захтевале су
одговорност спровођења и зрелу и образовану личност.
У том контексту српски народ је губио додир са својим елитним
интелектуалним представницима, стварао се процеп који је претио да угрози
идеју просвећења и осведочи идеју вођења популације од стране одабраних који
имају претензију да одреде опште добро. Идеализам, неозбиљност и
Ђура
Јакшић,
Лаза
Костић,
били
су
Војвођани.'';
В.
Ћоровић,
http://www.rastko.org.yu/rastko-bl/istorija/corovic/istorija/7_13.html.
45
''У односу на број становника, Србија је тридесетих година 19. века имала 0,37%
ученика на сто становника, да би почетком века њихов удео у укупном становништву
био 4,55%. Љ. Трговчевић, Планирана елита... стр. 22.
46
Иво Андрић, Његош као трагични јунак косовске мисли, Октоих, Подгорица, 1996,
стр. 51-52
47
Иво Андрић..., стр. 63.
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неодговорност 48 али и присутни каријеризам 49 код интелигенције
маргинализовао је и пасивизовао учешће народа. Доследност овом ставу
представља и доктрина напредњака који, надовезујући се на класични
либерализам и захтевајући оданост слободарским принципима, ствара однос
подозривости и неповерења у народ. Њим се манипулише а, како је писао Милан
Пироћанац истакнути првак Напредњачке странке ''главно је обезбедити превагу
ума над сировим бројем.'' 50
Политичко одређење националног питања, у тадашњој Србији,
егзистирало је како кроз умерено-демократску опцију напредњака-либерала тако
и кроз конкретно национално ослободилачку опцију која је била ближа ширем
слоју становништва. С обзиром на то да је после револуција 1848. године у
Европи јачала идеја за најширим демократским преображајем друштва и да се
проширило бирачко право, политички живот странака није више опстајао у
кругу најутицајнијих слојева, већ се ширио.
Наметнула се потреба прилагођавања програма странака најширијим
слојевима становништва. Популизам је постао императив доласка на власт.
Најуспешнији у томе били су радикали. ''Неписмено и заостало становништво
може да води само странка која је чврсто организована и чији су чланови до
краја посвећени политичком раду и спремни на сваку жртву... И програмом и
разгранатом мрежом одбора радикали су успели да придобију сељаштво...
Сељачки трибуни умели су да опште с народом, а с друге стране свака одлука
главног одбора је мрежом месних одбора брзо прослеђивана до чланова. Тако је
сељаштво у Србији коначно страначки мобилисано.'' 51 Прилагођавање страначке
реторике комуникацији с најширим слојевима становништва условило је појаву
некритичке и неаргументоване приче комбиноване с питком и лаганом

48

''Ти наши интелектуалци били су иначе, као васпитаници више немачких него
француских школа, нослаци идеје народног уједињења. Они су израђивали тип Србина,
управо Србенде, као слободара, који има да се сав жртвује за величину и победу српске
ствари. Њихов патриотизам био је искрен, али више вербалан. Трошио се на беседама и
у здравицама. Наш романтизам патио је видно од тога, што је неговао култ речи него
култ дела и што је, као у поезији, заливао родољубље алкохолом.'' В. Ћоровић,
http://www.rastko.org.yu/rastko-bl/istorija/corovic/istorija/7_13.html
49
''Ваш човек из народа, сељак, неискварен утицајем професионалних политичара, није
подмитљив. 'Интелигенција' вам то јесте, и то од најситнијег чиновника са или без
дипломе, до министра. 'Интилигенција' Србије скоро ништа није учинила за своју земљу
и једина јој је брига била да своје драгоцене чланове склони на сигурно.'', Арчибалд Рајс,
Срби у свом огледалу, 1928, http://www.rastko.org.yu/istorija/I/arajs-pocujte.html .
50

Б. Бешлин, Европски..., стр. 857
Л. Перовић, Српски социјалисти 19. века., Рад, Београд, Витомир Вулетић, Пера
Тодоровић и Русија, Зборник Матице српске за славистику, 1997, Б. Бешлин, Европски...,
стр. 865.
51
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реториком при чему је једноставност решавала и најсложеније државничке
проблеме. Демагогија је постала сврсисходна потреба борбе за власт. 52
Политичка сцена је била сведена на два приступа односа према
државним потребама земље. На један који је одговорност предвођења земље
препустио уском кругу образованих људи и на други демагошко-популистички
приступ који је релативизирао стварност. И за један и други приступ, Европа је
била расадник идеја и утицаја, и за један и други приступ најшире бирачко тело,
односно сељаштво у Србији је било манипулативно средство владавине. ''Исте
крајности представљали су, с једне стране, 'реални политичари', који ради власти
жртвују сва начела, а, с друге стране, политички идеалисти, који критикују све
да не би морали примити одговорност ни за шта, и који се о свом чистунству,
односно о својој популарности старају више него о државним интересима.'' 53
Јавно мњење оличено у постојању критичког става и насталог од великог броја
формираних, зрелих и образованих личности, није постојало, шта више било је
излишно 54. Менталитет удвориштва, навика потчињавања и служења као и
спонатана готовост покоравању сили били су присутни сведоци колико су дубок
траг моралног клонућа оставили векови деспотовске власти којој је био
подложан српски народ.
Стојан Новаковић, наш истакнути јавни радник, увидевши проблем
занемаривања и заостајања културног и просветног рада у одређењу
националног 55, у свом чланку-забелешки Непозната нишка књига из 1890. је
писао: ''Обнова националног живота у нашем народу је почела са српском
књигом прошлог века и ослобођењем Србије овог века. Поред све снаге коју је
52

''Појава радикализма избацила је напредњаке из колосека. Деспотизам гомиле
изгледао им је сада много опаснији него деспотизам владаоца, они су се ставили у
службу краља који је, по њиховом мишљењу, остао једини бранилац државне идеје
насупрот сељачкој демагогији Радикалне странке. У краљевој служби Напредна
странка, која никада није исповедала демократска начела, али је имала врло много
доктринарског либерализма, изгубила је постепено сав свој либерализам, и постала је
најзад дворско-конзервативна странка.'', С. Јовановић, Влада Милана Обреновића, стр.
314.
53
С. Јовановић, Културни образац..., стр. 68.
54
''Одсуство независног јавног мишљења и политичке културе чинило je да се
страначко надметање изметнуло у дивље партизанство...''; Мирјана Стефановски,
Нацрт устава Стојана Новаковића из 1896, у: Стојан Новаковић, личност и дело,
поводом 150-годишњице рођења (1842-1992), САНУ, Одељење историјских наука,
Београд, 1995, стр. 93.
55
О образовању су у Србији тога времена, млади школовани људи, најчешће окупљени
око Уједињене омладине српске, писали веома много. Писали су, између осталих и
Алимпије Васиљевић, Владимир Јовановић, Светозар Марковић и др. Међутим, иако су
омладински часописи били пуни чланака у којима се говори о бедним школама,
неуредним и сиромашним учитељима они су рефлектовали став пун горчине и
идеализовану моћ образовања без снаге да се прагматично операционализује
сврсисходнији систем образовања у Србији.
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народ у оба ова посла показао, просветна и књижевна снага није била на висини
задатка. Ослобођење Србије требало је да буде знамење за просветно и
књижевно кристалисање племена српских. А српска књига и просвета мучиле су
се и жртвовале очевидно без снаге да потребну светлост проспу по пути којим је
ваљало да се креће национална мисао српска.'' 56
Као министар просвете, а у намери да ''просвета и књижевна снага'' буду
на висини задатка, Новаковић је био најзаслужнији за покретање таласа
реформи у просвети 80-тих година деветнаестог века. Као најзначајније дело
овог реформског деловања био је Закон о обавезном похађању основне школе у
трајању од четири, односно шест година за оне који с њом завршавају
школовање 57. Намера је законодавца била да се искорени још увек
распрострањена неписменост. Новаковић је сматарао да је ово адекватан начин
да се српски народ избори и с митологизацијом своје прошлости тако што ће
неговати критички став и рационалну одмереност. Овакав приступ је обезбедио
да народна историјска традиција не представља бреме објективног приступа
савремености већ чувара ''најдрагоценије грађе, граће за упознавање духовне
физиономије народног јавног мишљења, грађе за изучавање психолошких
особина, и интелектуалне висине јавног мишљења, којом се дубина или
плиткоћа народног суда објашњава.'' 58
''Новаковићева политичка филозофија развила се под утицајем двојства
епропског модернизма и домаћег традиционализма коме су били изложени
интелектуалци његове генерације. Продор Европе и модерних утицаја изазавао
је отпор старих друштвених схватања, слично физичком одбацивању пресађеног
страног тела. Сукоб је изазвао страх од новине и оклевање у њеном прихватању.
Новаковић је веровао у предност уставности, законитости и демократије, али се
бојао ниског степена обаразовања и политичког неискуства његових
сународника као предуслова за њихову примену. Демократија подразумева
владавину већине. У његовој земљи већину је чинио сиромаштвом
радикализован, историјом измучен, неписмени сељак који је у политику унео
56

Стојан Новаковић, Непозната нишка књига, Коло – лист за забаву и књижевност, бр.
39, Београд , 1. мај 1890., 235; http://www.rastko.org.yu/istorija/sterzic_regionalizam_c.html
57
''Од важности је и однос елита, најпре оних владајућих, према образовању и питање
њихове заинтересованости да се њихови сународници школују... При посматрању
односа државе према образовању важна је и законска регулатива општег права на
образовање, што је један од показатеља модерности дате средине. Овај показатељ
неке од земаља југоисточне Европе ставља скоро у исту раван с развијеним државама,
јер је, на пример, у исто време када је у Француској донет Закон о општем основном
образовању (1879-1881), такав закон донет и у Великој Британији (1880), а скоро
истовремено и у Србији.'', Љубинка Трговчевић, Планирана елита, Историјски
институт, Београд, 2003, стр. 227.
58
Сима Ћирковић, С. Новаковић у развоју српске критичке историографије, у: Стојан
Новаковић, личност и дело, поводом 150-годишњице рођења (1842-1992), САНУ,
Одељење историјских наука, Београд, 1995, стр. 170.
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страст пробуђене народне масе. Новаковић је начелно заступао реформе у
западњачком духу, али је у њиховој намери одбијао да се повинује радикалској
сељачкој већини. ... Новаковић је био дубоко одан својој земљи. Главним циљем
свога живота сматрао је задатак да зближи и сложи раздвојене делове српског
народа. То је мислио постићи ако не друкчије онда стварањем јединствене
националне културе... Његов национализам био је уједно и емоционалан и
рационалан. Новаковић је произлазио из Омладине и живео у добу када се
годишњица боја на Косову обележавала сваке године свечаним парастосом у
Саборној цркви у Београду... Истовремено, Новаковић је доживео пораз у рату с
Турцима 1876. који га је нагнао да преиспита тада популаран мит по коме је
један Србин био у стању да порази педесет Турака. Метод критичке
историографије који је прихватио као научник, ограничавао је и хладио
узрујаност његових осећања уграђујући их у разумне границе.'' 59
Његово учешће у политичком животу уз истовремено бављење
научноистраживачким радом сведочило је о потребној дихотомији научништва
и политике јер је крајем 19. века малом народу као што је српски, ангажованост
ионако малог броја научника била преко потребна ради укључивања у
савремени свет и ради преважилажења несигурности тренутних историјских
прилика. 60
На овај начин трасираном путу следећи је Јован Цвијић. Он у својој
расправи О нашем националном раду 61 из 1906. године, живо и из данашње
перспективне препознатљиво, образлаже рад на формирању националног
мишљења. По њему, то је најпре посао интелектуалне елите народа при чему
''они треба да раде на националним питањима тако да се потпуно изгуби личност
и лична таштина, нарочито спољне сујете и тежње за положајима.''
На тај начин ће се формирати ''патриотизам као најбоље и најпоносније
осећање'' које проистиче из следећих констатација:
59

Димитрије
Ђорђевић,
Портрети
из
новије
српске
историје,
http://www.serbianunity.net/culture/library/Portreti/naucnici_u_politici/stojan.html
60
''Стојан Новаковић је прихватио и следио основне политичке вредности свога
времена, наиме народ и нацију (тиме и националну државу); знање је разумевао као
благородно културно добро којим се народ укључује у цивилизацију новог доба и
оспособљава за будућност; прошлост је сматрао негдашњим невеселим, па и лошим
светом, који треба сазнавати а не узимати као нешто што би смело одређивати
савремене тежње: био је уверен да је добра повезаност негдашњег и данашњег једино
она остварена посредством сазнавања прошлог: науци је давао највишу вредност, као
тежњи за истинитим, служењу истини, а и подразумевао да је она међународна
појава, опште добро савремености, очевидно и будућности. Припадао је новим
историјским временима и сматрао нужним да им се буде учесник. Био је убеђен да се
прошлост мора превазићи ради будућности.'', А. Митровић, Научност и служење
народу, у: Стојан Новаковић, личност и дело, поводом 150-годишњице рођења (18421992), САНУ, Одељење историјских наука, Београд, 1995, стр. 197.
61
http://www.srpsko-nasledje.co.yu/sr-l/1998/10/article-3.htm.l

165

Улога цивилног друштва у процесу интеграције Србије у Европску унију
_____________________________________________________________________
-

стално се морају национални интереси стављати изнад групе и појединца ма
ко они били,
- право национално осећање не сме да буде прецењивање своје вредности и
својих права, а потцењивање особина и права других народа, односно треба
се чувати шовинистичке надувености која одговара демагогији у
политичком животу,
- национални рад мора бити оснажен ширењем напредних идеја при чему
Универзитет мора постати центар који непрестано промишља национално
питање. Јер је за свако право и акцију Србије, Свет потребно придобити
уверљивим доказима, а не подвалама и шовинистичким фразама и најзад
- Европу треба прихватити као расадник напретка с којом Србија треба што
више да комуницира како би ''у целом нашем народу почео да негује дух
праве слободе, тежње за социјалном правдом и верском толеранцијом''.
Дело Јована Цвијића представља значајнији покушај обухватног
националног програма заснованог на истраживању. Народна традиција, као
идеалистичка тежња за истином, тежња за правдом и способност пожртвовања
која не познаје границе нудила је добар основ одређења идентитета. 62 Међутим,
Цвијић је био и свестан да одређењу националног идентитета претходе бројна
научна систематска испитивања, проучавао је као географ јужнословенске
крајеве при чему је, између осталог, издвојио и доминантни динарски
психолошки тип код Срба. Популистичко прихватање, тих година, претворило је
динарски тип у национални идеал и при томе га видно упростило. И како каже
Слободан Јовановић: ''Истицао се највише његов динамизам, његова
плаховитост и јунаштво, његова необуздана смелост која не пита шта јесте, а
шта није могуће.'' Та ''динарска психоза'' је по Јовановићу и Цвијићу довела до
оживљавања херојског карактера код Срба 63, а које је заносно испољена током
балканских ратова и Првог светског рата, али који је губио додир са стварношћу
и који jе врло често својим идеализмом формирао површне полуинтелектуалце,
а занемаривао значај културне обнове у најширем смислу те речи.
62

''Српска народна традиција највише цени три личности своје прошлости: Св. Саву,
Цара Лазара и Милоша Обилића... Они су представници најбољих народних тежња и
оних особина које народ највише цени. Они су духовна и морална страна српског
народног живота и његова правна основа. Те особине на првом месту могу обележити
као дубока и чисста етика, тежња за истином, за духовним и 'небесним царством', и за
правдом, за потпуном 'божјом правдом', и велика способност пожртвовања, без
граница, до уништења своје личности.'', Јован Цвијић, О основама јужнословенске
цивилизације, у: Говори и чланци, САНУ, Београд, 1989, стр. 201.
63
''Те су се врлине виделе, можда у највећој мери, у току Великога Рата. Ја сам за време
Великог Рата познао српске официре и војнике који су тражили да им се само каже на
који начин могу најкорисније погинути, јер су желели положити свој живот за истину у
правду; изгледали би као суманути ономе ко не познаје ту народну особину за
пожртвовањем – наслеђе дугог низа генерација.'' Јован Цвијић, О основама
јужнословенске цивилизације, у: Говори и чланци, САНУ, Београд, 1989, стр. 201.
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Култура, као осведочење свестраности, 64 појављује се, по Слободану
Јовановићу, као основни постулат развоја народног идентитета. ''Ово схватање
народности као културног јединства одговара тежњама модерне демократије, да
се народна маса уздигне до што вишег културног нивоа. Култура се не сматра
као повластица виших редова, и држи се да је боља култура екстензивна него
интензивна. Боље је да већи број, ма у слабијој мери, учествује у културном
животу, него да у њему учествује истина мањи број, али у јачој мери. Није
главно да се у културном развитку иде што брже о што даље, него је главно да
се иде напред у великим масама, па ма и спорије. Култура није циљ него
средство; она се претвара у циљ, кад се народна маса жртвује једном културном
развитку у коме остаје да ужива само одабрана мањина... Иначе, национално
јединство стоји без сумње у вези с културним јединством.'' 65
Закључак
Културно-образовни аспект током страварања националног идентитета
представљао је стално присутну и условну категорију на коју се, нажалост врло
често, свесно или несвесно заборављало и којој се предпостављала одржива
популистичка и демагошка опција стратешког одређења у време свих великих
изазова историјских догађаја током 19. и 20. века. Остаје детерминистички
недоречено ангажовање српске интелектуалне елите. Иако малобројна она је и
додатно губила свој креативни потенцијал поданичким слуганством и
некритичком послушношћу. Била је то елита ''кратког даха'' 66, односно елита иза
које траг остаје у колосеку који је формирала актуелна политичка власт. Усуд
српског културно-политичког естаблишмента – паланачки дух, који најчешће,
реторички, самог себе критикује, а суштински наставља своју површност,
идентификован је проблем којег квалитет образовања уништава.

64

''Културни човек није једностран. Он негује и своју интелектуалност, и своју
осећајност и своју моралност. Сагласност коју тежи одржати између тих разноврсних
елемената огледа се у целом његовом начину живота, у целој његовој личности... Кад је
реч о култури једног народа, морају се узети у обзир све гране његовог духовног
живота: не само његова наука него исто тако његова вера и морал, његова
књижевност и уметност, његова политика и право, његова војска и привреда, његови
обичаји и забаве.'', С. Јовановић, Културни образац..., стр. 42.
65
Слободан Јовановић, Држава, I, Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон, Београд
1936, стр. 200-201.
66
Љубодраг Димић, Срби и Југославија, Стубови кулутре, Београд, 1998, стр. 175
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УЛОГА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРОЦЕСУ ИНТЕГРАЦИЈЕ
СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ
Апстракт: Развој цивилног друштва почиње свој интензиван развој у
Србији у првој половини 90-тих, као одговор на репресиван режим. У почетној
фази улога цивилног сектора је била пре свега у хуманитарној и психосоцијалној подршци најугроженијим категоријама становништва а у другој
фази и данас фокус је на економском и друштвеном развоју. У раду ћемо
приказати кључне домете цивилног друштва у овој области, имајући у виду
процес приближавања Европској унији.
Посебно ће бити истакнута улога женских НВО-а у процесу израде
Националног плана акције за жене као једног од докумената важних за
испуњавања стандарда једнаких могућности које прописује ЕУ и Закона о
равноправности полова.
Кључне речи: цивилно друштво, невладине организације, родна
равноправност, интеграција у ЕУ

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE EUROPEAN
INTEGRATION OF SERBIA
Abstract: Intensive development of the civil society in Serbia has commenced
in the first half of the last decade as response to the oppressive regime in the country.
In its initial stage of development, role of the civil society was primarily with the
humanitarian and psychosocial support to the most endangered social groups with
subsequent shift of the focus to the economic and social development. In the article we
intend to depict key achievements of the civil society in this area, bearing in mind the
process of EU accession.
Special focus in the analyses will be at the role of women NGOs in the process
of drafting of the National Action Plan for Women as one of the documents important
for fulfillment of equal opportunity standards, as prescribed by the EU and the
Serbian Law on Gender equality.
Key words: civil society, nongovernmental organiЗations, gender equality,
EU integration
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1. Увод
Европска интеграција подразумева низ дуготрајних и комплексних
процеса, који се првенствено састоје у транспозиционирању стандарда
успостављених на супранационалном, европском нивоу у друштвене односе
земаља, које изражавају политичку вољу да ступе у чланство Европске уније.
Најчешће се пажња стручне јавности усмерава на правну хармонизацију, која у
основи представља рецепцију тековина комунитарног права у правни поредак
државе која стреми чланству у ЕУ. Усвајање и ефективна примена нових
правних стандарда на националном нивоу подразумева нови квалитет
друштвених односа, коме су својствене вредности, односно концепти: стабилног
демократског поретка, заштите људских и мањинских права, економски развој у
оквирима тржишне економије, као и ефикасна државна управа способна да
испуњава обавезе које проистичу из чланства у ЕУ.
Успех процеса европске интеграције, увелико зависи од способности за
синергијско деловање државних и друштвених актера (субјекти сектора
привреде и невладиног, непрофтиног сектора). Ово нарочито долази до
изражаја, када се има у виду потреба успостављања и одржавања националног
консензуса за приступање Европској унији. Концепт нужног, социјалног
консензуса је много шири од политичког консензуса, који настаје
усаглашавањем ставова кључних политичких актера у држави (имамо у виду пре
свега парламентарне странке). Социјални консензус означава активно учешће
недржавних субјеката попут организација цивилног друштва у артикулисању и
преношењу ставова слободно удружених грађана о интересима, дужностима и
правима која проистичу из иновираног законодавства.
Питање од кључне важности за коришћење реформских потенцијала који
постоје у домену цивилног друштва у Србији јесте успостављање солидних
законских оквира за оснивање и деловање невладиних, непрофитних
организација. Једно од кључних питања везаних за свеоукупну модернизацију
друштва у Србији, у контексту придруживања и следствено приступања
Европској унији, произлази из креирања и спровођења нових институционалних
механизама за родну равноправност, те ћемо се у овом раду њиме детаљније
бавити
2. Појмовно одређење цивилног друштва
Цивилно друштво се означава као збирни појам који обухвата већи број
друштвених комуникација и веза, институција и друштвених вредности, а везан
је за појам слободног појединца - грађанина и његових/њених законски
утврђених људских права. Цивилно друштво обухвата грађане и њихове
асоцијације, где се грађанин појављује у двоструком својству: као појединац и
као "власник" одређеног броја права која су прирођена људском бићу.
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Најважнији колективни чинлаци у цивилном друштву су удружења грађана
(односно, невладине организације). Међу институције непосредно повезане са
цивилним друштвом спадају породица, црква, добротворне организације,
приватне задужбине, универзитети и школски систем уопште, у оној мери у
којој су независне од власти. Ту такође спадају и слободни, независни медији
[1].
Посматрано компаративно, у употреби су разни термини којима се
означавају институције које припадају невладином, непрофитном сектору.
Термини који следе су они који се најчешће срећу и који истичу њихова
поједина кључна својства 68:
• "Добротворни сектор" наглашава подршку, коју организација на коју се
односи добија од приватних добротворних организација.
• Термин "независни сектор" наглашава значајну улогу коју ове
организације имају у својству "трећег сектора", изван сфера деловања
власти и приватног пословања.
• Термин "волонтерски сектор" наглашава значајни допринос који
волонтери дају руковођењу невладиним организацијама и њиховом
деловању.
• Термин "сектор ослобођен плаћања пореза" наглашава чињеницу да
су, према пореским законима многих земаља, невладине организације
изузете од плаћања пореза.
Термин "невладине организације" (НВО) означава, пре свега,
организације трећег сектора у земљама у развоју и у земљама које пролазе кроз
период транзиције из комунизма у демократију. Овај термин је шире, својствен
континенталним правним системима када одређују правно биће организације
које настају удруживањем грађана у непрофитне сврхе.
Поједини аутори, у контексту одређења типологије политичке културе
својствене Србији, истичу одсуство дисолуције између државе и цивилног
друштва (при чему се оно посматра у ширем теоријском смислу - као друштво
слободних и аутономних индивидуа повезаних гаранцијама цивилних и
политичких права). Србија се у том смислу посматра као парадигма за
политичку културу заједнице, појам који карактерише модел органског
јединства друштва и државе [2].
Другим речима, на овом месту је могуће поставити и питање контекста у
оквиру кога се цивилно друштво јавља и развија. Цивилно друштво је
несумњиво сложен појам, који представља један од конститутивних елемената
демократског друштвеног уређења.
68

У оквиру америчког универзитета John Hopkins обављена су значајна теоријска истраживања
феномена цивилног друштва. Упореди н.пр.: In Serch of the Nonprofit Sector: the Question of
Definitions, by Lester M. Salamon and Helmut K. Anheir, The John Hopkins University – Institute for
Public Policy, March 1992.
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У контексту наших даљих разматрања, покушаћемо да се усредсредимо
на невладине организације (по позитивноправним прописима: „удружења
грађана“) као најистакнутијем сегменту цивилног друштва, у контексту
демократских реформи и интеграције у Европску унију.
3. Односи Србије и Европске уније од 2000. године
После политичких промена 2000. године односи између СР Југославије и
ЕУ се нормализују. СРЈ је позвана на самит земаља ЕУ и држава Западног
Балкана новембра 2000. у Загребу. ЕУ је реафирмисала Процес стабилизације и
придруживања, истакла значај регионалне сарадње за напредак у односима са
ЕУ, и обећала значајну финансијску подршку.
Формално укључење СРЈ у Процес стабилизације и придруживања
започело је 2001. формирањем заједничке Консултативне радне групе (КРГ).
КРГ представља политичко и техничко тело за преговоре, које је састављено од
представника Европске комисије и СРЈ, а чији је задатак сагледавање ситуације
и усклађивање области са начелима и прописима ЕУ, а у циљу бржег
приближавања стандардима ЕУ. КРГ доноси обавезујуће препоруке које се
односе на демократизацију, економске и друге секторске реформе, међународне
обавезе, итд., које представљају смернице на путу ка ЕУ. Од 2001. до 2002.
године одржано је пет састанака КРГ, после чега је наступила пауза
проузрокована унутрашњим проблемима и уставним реформама у којима је СРЈ
трансформисана у Државну заједницу Србија и Црна Гора (СЦГ) 4. фебруара
2003. године (усвајањем Уставне повеље). Током 2002. и 2003. године
одржавани су неформални састанци, да би средином године био промовисан нов
механизам за сарадњу - Унапређени стални дијалог (УСД). Овај инструмент,
веома сличан КРГ, омогућио је додатне стручне консултације, заједничку
анализу стања, смернице и препоруке које би осигурале позитивну Студију о
изводљивости, као следећи корак ка европским интеграцијама. Студија о
изводљивости је документ у коме Европска комисија процењуњује могућност за
почетак преговора о потписивању Споразума о стабилизацији и придруживању.
У случају СЦГ, почетак рада на изради овог документа био је условљен
усвајањем Уставне повеље и Акционог плана хармонизације економских
система Србије и Црне Горе 69. Након дуготрајног процеса, Савет је у јулу 2003.
године подржао израду Студије коју је Европска комисија требало да припреми.
Међутим, недостатак политичке воље, односно несређени економски односи
између Србије и Црне Горе и немогућност договора око усаглашавања
различитих економских система, онемогућили су израду Студије и изазвали
69

Србија и Црна Гора имале су одвојена тржишта са различитим царинским тарифама и
администрацијама, различите монетарне системи и власти (динар и евро, две народне банке),
одвојене полиције, дипломатије, здравствени, образовни и социјални системи, итд.
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кризу у односима са ЕУ. Проблеми су превазиђени захваљујући новом приступу
израђеном једино и посебно за СЦГ, који је уважио њене специфичности:
Двоструком колосеку.
Овај приступ је предвидео одвојене преговоре Србије и Црне Горе са ЕУ
у областима у којима су надлежности на нивоу држава чланица, у оквиру
јединственог Споразума о стабилизацији и придруживању (један споразум са
два економска анекса). Двоструки колосек и напредак у сарадњи са
Међународним кривичним трибуналом у Хагу, обезбедили су услове за
објављивање позитивне Студије о изводљивости од стране Европске комисије, и
њено прихватање од стране Савета 12. априла 2005. године. Студија
изводљивости дала је процену политичких, институционалних и економских
реформи на нивоу Државне заједнице и држава чланица, оценила способност
преузимања даљих обавеза и вођења преговора, и предложила њихов почетак. 70
Даља процедура налаже почетак и вођење преговора између Европске комисије,
коју за то овлашћује Савет, и заинтересоване државе, а затим и парафирањем
Споразума између ове две стране. Споразум затим потписују Савет, Комисија и
придружена држава. Споразум ступа на снагу тек по ратификацији од стране
држава чланица ЕУ и придружене државе и сагласност Европског парламента
(апсолутна већина) и Савета (једногласно).
Преговори за закључење Споразума о стабилизацији и
придруживању су започели 10. октобра 2005. године у Београду. После
успешног почетка техничких преговора и усаглашавања доброг дела текста
Споразума, преговори са ЕУ су прво одложени одлуком Европске комисије 3.
маја 2006. године, а затим и суспендовани (одлуком Савета, 15. маја 71) због
неиспуњавања политичких услова – пуне сарадње са Међународним трибуналом
у Хагу (према оцени главне тужитељке Карле дел Понте). 21. маја 2006. године,
Црна Гора је на референдуму изгласала независност. Европска комисија је затим
констатовала одвојене мандате о вођењу преговора са Србијом и Црном Гором
(6. јула 2006. године), а Савет министара је усвојио измењени мандат за
преговоре 24. јула 2006., по убрзаном поступку, и онако како их је предложила
ЕК, чиме је послат јасан сигнал за унапређење односа. Наиме, овим су техничке
препреке отклоњене, те преговори могу да се наставе у тренутку када Србија
испуни политичке услове везане за сарадњу са Хашким судом.
Влада Србије је припремила Акциони План за реализацију сарадње са
Хашким трибуналом. Мада су европски званичници поздравили овај план,
истакли су неопходност "акције" односно ефикасног спровођења плана.
Трајање преговора је тешко предвидети, јер оно зависи од динамике
државе која се придружује. По закључивању Споразума, успоставља се
придруживање Србије ЕУ. У статусу придружене државе Србија ће поднети
70

Текст Студије, на српском језику, се налази на интернет страници Канцеларије за
придруживање ЕУ Владе Србије, www.seio.sr.gov.yu
71
Закључци Савета министара о Западном Балкану, 15.мај.2006.године,
www.delscg.cec.eu.int
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захтев за пријем у ЕУ и приступити, добијањем статуса кандидата, преговорима
о споразуму о приступању ЕУ.
4. Примери деловања цивилног друштва у контексту интеграције
Србије у ЕУ
Бројни су примери делатности и конкретних активности које су
организације цивилног друштва спровеле, на пројектном принципу, а у складу
са својим специјалностима, у правцу подршке извођењу свеобухватних реформи
које представљају садржину процеса европске интеграције.
Осим стимулисања грађана да у што већем броју учествују у изборном
процесу и контроле изборних резултата, бројне експертске организације
учествовале су у изради нацрта нових законодавних предлога.
Поједине специјализоване организације бавиле су се успостављањем
политичког и социјалног консензуса о европској будућности Србије у
партнерству са скупштинским телима, као и образовањем посланика и
представника локалних самоуправа за послове сарадње са европским
структурама.
Битно је поменути и напоре везане за мониторинг имплементације
закона и заштиту људских права, као и на борбу против корупције.
Потом, многобројни су примери НВО пројеката усмерених на развој
локалне заједнице и заштиту животне средине.
У новије време постепено се успостављају и развијају нове невладине
организације које се баве сложенијим питањима, карактеристичним за одмакле
фазе транзиције, као што су: заштита права потрошача и унапређење
професионалних интереса појединих категорија запослених лица (удружења
медицинских радника, менаџера и т.сл.). Један од најбољих примера је деловање
женских невладиних организација и њихов дугогодишњи рад на
демократизацији нашег друштва кроз уграђивање стандарда родне
равноправности у различите области и подстицај које су дале формирању
институционалних тела и механизама за родну равноправност. Равноправност
полова као законски принцип у домаћем законодавству често није у складу са
правом Европске уније. Један од предуслова за усклађивање норми једне земље
са стандардима ЕУ је поштовање женских људских права и успостављање антидискриминационих механизама. Од демократских промена у Србији које су
отпочеле 2000. године, па до данас, десиле су се многе институционалне
промене које су имале за циљ повећање учешћа жена у јавном и политичком
животу и спровођење принципа родне равноправности у државним
институцијама. Тако су у последње четири године основана прва скупштинска
тела за равноправност полова (2002. у Скупштини Војводине, потом 2003. у
скупштини Србије) а конституисана су и тела у извршној власти (Покрајински
секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова 2002. године и Савет
за равноправност полова Владе РС, 2003. као и Покрајински завод за
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равноправност полова 2004.). Ове промене праћене су и одговарајућим изменама
законског оквира [3] од којих су најзначајније промене у оквиру Породичног
закона, Закона о раду, и Кривичног закона, док је у склопу надгледања
спровођења политике родне равноправности формирано тело за праћење
остваривања женских људских права – Заменик/ца омбудсмана за родну
равноправност и усвојен је Закон о заштитнику грађана (2005.), где иако
експлицитно није наведено, постоји могућност да се један од заменика/ца, бави
родном равноправношћу. Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и
равноправност полова је 2004. формирао радну групу за израду Нацрта закона о
равноправности полова, који је састављен почетком 2005. године. Поред овог
документа током 2006. године урађен је и Национални план акције за жене као
стратешки документ, у чијој изради су учествовале све релевантне женске
невладине организације и експерткиње за област образовања, медија, економије,
одлучивања (политике) и здравства. Нацрт Закона о равноправности полова се
ослања како на међународне изворе тако и на унутрашње право. Усвајањем
Закона о равноправности полова држава Србија се обавезује да прати
остваривање равноправности жена и мушкараца у свим областима друштвеног
живота и да редовно извештава одговарајућа међународна тела о остваривању и
напратку у овој области. Ипак, треба нагласити да усвајање Закона о РП није
само питање испуњавања обавеза преузетих ратификацијом међународних
конвенција већ и одраз зрелости друштва да се суочи са чињеницом да
дискриминација на основу пола постоји и да процес демократизације не може
бити успешан без равноправног учешћа и жена и мушкараца у њему.
5. Преглед развоја цивилног друштва у Србији
За потребе ове студије хтели бисмо да укажемо да су форме цивилног
друштва у Србији развијале упоредо са осталим њеним институцијама насталим
током XIX века. Као и код свих патријархалних друштава кључни сегмент
социјалне кохезије било је осећање узајамне солидарности, које је почивало на
снажној традицији сеоских заједница [4].
Устав Србије из 1869. године (“Намеснички устав”) садржавао је норме
које гарантују слободу удруживања грађана, а први закон који је регулисао ову
област у Србији је Закон о зборовима и удружењима донет још 1881. године.
У периоду самоуправног социјализма, плурализам у друштву је
симулиран и путем постојања релативно великог броја организација које су се
углавном бавиле социјалним и хуманитарним радом. Оне су формално биле
независне од владајуће комунистичке партије, а суштински под њеним будним
оком и надзором. Режим је измицао контроли од стране грађана, а свака
критика је сматрана недобронамерном, сем ако је долазила као самокритика од
стране власти. Но, иако су многе од ових удружења и организација (сетимо се
Савеза омладине, Савеза пионира, Савеза извиђача, итд.), биле делом
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трансмисије државног апарата, а самим тим и одређене идеолошке матрице, не
може се порећи да је већина удружења обаваљала своју хуманитарну и
социјалну мисију и пружала помоћ великом броју грађана. У том смислу олака
дисквалификација ових организација, чему је склона литература новог цивилног
сектора, у много чему је неоправдана и заснована на незнању. Шта више,
друштвене организације и удружења у врема социјализма, баш зато што су била
организована од стране државе, имала су по правилу чвршће и солидније
организационе форме и стабилнију професионалну структуру него велики део
новонасталих невладиних удружења, изниклих у процесу транзиције. То
поготово важи за удружења која су захтевала професионални и одговорни однос
према угроженим категоријама грађана (удружења слепих, инвалида, глувих,
оштећених у развоју, итд.), где су се деценијама формирали кадрови
квалификовани и вољни за овакве добротворне делатности.
Невладин сектор се у пост-комунистичкој Србији обликовао у
специфичној ситуацији, диктираној истовременим распадом идеологије и
заједничке државе. Формално-правним увођењем вишестраначких избора
почетком деведесетих створен је легални простор за слободно оснивање
удружења грађана. У кратком временском року почео је рад великог броја
невладиних организација, које су покривале најразличитији спектар
интересовања (људска права, анти-ратне организације, еколошка удружења,
промоција европских интеграција, итд.). Међутим, чини се да су бруталан
распад државе, вођени ратови, све већа пауперизација укупног становништва,
ауторитарни режим под вођством Социјалистичке партије Србије, били они
кључни елементи који су диктирали сам развој и правац деловања настајућег
цивилног сектора. Интензивна политичка борба између Милошевићевих
присталица и опозиције, непостојање демократске културе, изборне крађе и
претње, створиле су у кратком времену јак и у многоме спонтан отпор
новоформираних невладиних организација према режиму. Није било потребно
бити експерт за право да се увиди да су том периоду прокламоване слободе
грађана биле сузбијане, а правни поредак у великој мери злоупотребљаван
накарадном административном и судском праксом. Као реакција на ригидан
систем репресије, непоштовање демократских процедура и злоупотребу медија,
велики број невладиних организација је почео да се супротставља власти и у
неформалном блоку са опозицијом бори за демократске промене. У том смислу,
трећи сектор је својим многобројним иницијативама допринео разграђивању
ауторитарног режима.
До пада Милошевића (октобар 2000.) је дошло тек након обједињавања
опозиције на савезним изборима, и када су невладине организације широком
акцијом позвале грађане да гласају у што већем броју. Може се рећи да је
невладин сектор био један од конститутивних елемената у рушењу ауторитарног
поретка. Ту тврдњу можемо поткрепити скретањем пажње на две организације
које су одиграле важну улогу у овом преокрету: удружење Отпор је мобилисало
енергију младих у готово целој Србији и дало снажан подстицај удруженој
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опозицији, док је невладина организација за праћење избора ЦЕСИД, технички
и кадровски опремљена, била у стању да контролише процес бројања гласова и
обелодани покушај изборне преваре.
Након 2000 године, на таласу друштвених промена настају бројне нове
невладине организације, нарочито ван престонице, али и оне које почињу да се
баве појединим друштвеним питањима која су до тада била “табуисана“, на
пример корупција и борба против ове појаве у друштву и држави. Но, мора се
приметити да је некадашња тесна сарадња између демократских и европски
орјентисаних партија које су дошле на власт и невладиног секора смањена. У
извесном смислу то је природно. Велики број опозиционих партија у оквиру
ДОС-а је имао афирмативни однос према новом цивилном сектору, зато што је
он омогућио бољу комуникацију са светом, популаризацију њихових
политичких програма међу младима, јачање независних медија и водио
остварењу других сличних циљева који су конвергирали са сопственим
политичким интересима. Та сарадња је била најинтензивнија у време рушења
Милошевића са власти. Након тога сарадња се у битној мери смањила, али није
била прекинута. Обе стране су често налазиле модусе за партнерском сарадњом
у одређеном броју стручних послова (пре свега доношење и спровођење нових
закона, реформа државне администрације, борба против корупције, реформе
војске и слично).
Данас се од стране владе више изражава декларативна него стварна
подршка невладином сектору. Поједине невладине организације су често
(оправдано или неоправдано) изложене оштрим нападима од стране различитих
политичких партија. Може се рећи да то није случајно, већ одражава
расцепљеност друштва у Србији у погледу интерпретације догађаја везаних за
распад СФРЈ и масовних кршења људских права у том периоду.
Непопуларност цивилног сектора код власти делом потиче и из тога што
он често делује критички и независно, што може представљати ефективан глас
јавности против многих потенцијалних злоупотреба. То је поготово непријатно
када је ниво демократске културе и одговорности
често
низак и
незадовољавајући. Тако рецимо делатност невладине организације Transparency
International, која прати и мери појаве корупције не може бити пријатна власти,
без обзира на политичку припаданост, које су често делом и саме умешане у
појаве ове врсте.
6. Перспективе развоја цивилног друштва у Србији
Процес усвајања новог Закона о невладиним организацијама (односно
удружењима грађана) није завршен у тренутку настанка овог текста (август
2006. године). Разлози за то су вишеструки, али се чини да је кључни разлог
одсуство политичке воље законодавне власти, укључујући овлашћене
предлагаче, што се може оценити и као низак ранг на листи приоритета власти
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током последњих шест година. У сваком случају, предлог новог Закона је
коначно припремљен и усаглашен са представницима невладиног сектора, па се
његово усвајање може очекивати у ближој будућности.
Нека од решења из предлога новог Закона су следећа:
а) либерализација у погледу броја оснивача (три правна или физичка
лица) чиме се смањује досадашњи минимални број оснивача (десет физичких
лица) и уводе правна лица као могући оснивачи;
б) стварање правне основе за регистрацију иностраних невладиних
организација, што је до сада потпадало у сиву зону, јер ове организације (пре
свега као нослаци међународних развојних пројеката) су биле суочене са
бројним проблемима у проналажењу начина да регулишу свој правни статус;
ц) право да малолетна лица, са навршених 14 година живота и уз оверену
писану сагласност законског заступника буду оснивачи удружења; и
д) одредбе о томе да се субвенције из државног буџета могу додељивати
невладиним организацијама само путем конкурса, што имплицира пројектни
приступ и конкуренцију приликом доделе средстава за финансирање активности
невладиних организација.
Доношење новог Закона о удружењима представља и обавезу државе
имајући у виду одредбе Повеље о људским и мањинским правима и грађанским
слободама из 2003. године, као и Европску конвенцију о заштити људских права
и основних слобода, коју је бивша Државна заједница Србија и Црна Гора
ратификовала у децембру 2003. године. У том погледу предлог новог Закона о
удружењима иде у правцу модернизације и хармонизације са европским
стандардима.
Када је у питању актуелна пракса државних органа надлежних за
регистрацију навладиних организација може да се изведе закључак да постоји
релативно либерална примена прописа и да је у пракси могућа регистрација
домаће невладине организације без већих тешкоћа, у законом прописаним
роковима.
Значајнији проблеми за функционисање организација цивилног друштва
проистичу из новог корпуса пореских прописа који су на снази у Републици
Србији, али анализе те врсте превазилазе домете овог рада.
7. Закључна разматрања
Уколико се посматра онај део цивилног друштва које чине удружења
грађана и невладине организације, онда се мора приметити да унутар њега влада
одређен тип динамизма, усмерен на промоцију различитих прогресивних идеја и
вредности. Већина ових удружења апсорбује младе и способне људе који имају
амбицију и жељу да Србија у што краћем року постане модерно друштво
укључено равноправно у све европске токове и представља облик обуке за нове
генерације реформатора на путу Србије према чланству у Европској унији.
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У непосредној будућности, са даљим унапређењем односа Србије и
Европске уније, треба очекивати већу специјализацију и професионализацију
невладиних организација као одговор на нове друштвене потребе, (у областима
као што су н.пр. социјална заштита, женска права и развој локалне заједнице),
али и рађање нових организација цивилног друштва које ће артикулисати
интересе специфичних професионалних или класних групација које ће се
умрежавати на европском нивоу, што ће неумитно да води бољој комуникацији
са институционалним структурама Европске уније и самим тим олакшати
интеграцију нашег друштва у велику породицу европских народа.
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ЛОБИРАЊЕМ КА ПОСТИЗАЊУ ЦИЉА

Апстракт: Услед актуелних процеса глобализације тржишта и
политичких интеграција јасно је да ће се кључне одлуке о питањима у вези са
будућим развојем појединачних земаља доносити на међународном нивоу.
Међутим, поставља се питање да ли смо у довољној мери упознати са
системом функционисања и начинима одлучивања у међународним оквирима и
колико смо спремни и способни да учествујемо у процесу одлучивања о
сопственој будућности.
Лобирање се бави јавним одлукама и представља низ активности
којима се граде и одржавају односи са институцијама власти, а превасходни
циљ је да се оствари утицај на законску и другу регулативу, којом се дефинишу
оквири за развој друштвеног амбијента.
Кључне речи: лобирање, глобализација, политичке и економске
интеграције, интересне групе.

USING LOBBYING TOWARDS ACHIEVING THE GOAL
Abstract: In consequence of the current processes of the market
globaliЗation and political integrations it is clear that the key decisions regarding
questions related to the future development of individual countries are going to be
made at the international level. Nevertheless, question remains are we well enough
acquainted to the system of functioning and the ways of decision-making in
international framework and at what amount are we prepared and capable to
participate in decision-making process about our own future.
Lobbying effects public decisions and represents number of activities by
which relations with government institutions are being build and maintained, having
the primer goal to achieve the influence on legislation and other regulatory rules, by
which the framework for development of the social ambient is being defined.
Key words: lobbying, globalization, political and economic integrations,
interest groups
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1. Појам лобирања
Лобирање је настало и развија се упоредо са развојем људског друштва и
различитих система њиховог организовања. С обзиром да се везује за постојање
одређених интереса, може се рећи да у неком облику постоји колико и
различити облици организовања државе. Ипак, о лобирању као о појму и свему
што подразумева можемо говорити тек са настанком савремених, данас
познатих демократских друштава и политичких и економских уређења.
Дефинисањем постојања и заштите људских и грађанских права, појединци и
организације почињу да препознају потребу и своје право да узимају активно
учешће у креирању одређених политика. Одговорност за доношење врховних
аката којима се регулишу све области друштвеног, политичког и привредног
живота преузима држава и она се у већини случајева додељује парламенту где се
у складу са потребама изгласавају различити закони или врше измене
постојећих регулатива. У овај процес се у периоду од XVII до XIX века у англосаксонском подручју активно укључују заинтересоване стране, које почињу
организовано да ступају у контакт са члановима парламента. Тако је, прво у
Великој Британији одређена посебна соба испред коморе за дебату Доњег дома
за сусрет са посланицима, односно за пријем грађана који су долазили да
презентују специфичне потребе и захтеве [10]. У Америци, почетком XIX века
су место за окупљање законодаваца и интересних група у ове сврхе била
предворја New York State Capitola-а, а помиње се и предворје Williard хотела [2].
У овим тренуцима је нaстало лобирање као професија која у свим развијеним
демократским друштвима налази своје место.
Лобирање представља савремен начин интеракције између свих
сегмената друштва и институција које то друштво представљају. Ипак, кључни
генератор промена јесу доминантно економски интереси. У земљама тржишноекономске оријентације постојање система се заснива на појмовима
либерализације, економских слобода и конкуренције, а да би се све то
обезбедило потребно је успостављање регулаторног оквира за функционално
одвијање привредних делатности. Пословни сектор је по природи заинтересован
и присутан у представљању сопствених интереса, па се и процеси одлучивања
одвијају у највећој мери у складу са пословним интересима оних актера који су
у процесу лобирања најактивнији и најутицајнији. У Америци у којој је
лобирање достигло највећи степен развоја и постало део друштвеног система
оно је регулисано одговарајућим законима. Предузећа издвајају значајна
средства у сврхе лобирања и ангажују лобисте који се професионално баве
представљањем њихових интереса при одговарајућим државним и
међународним институцијама. Данас је у Вашингтону активно око 20.000
лобиста, а у Бриселу је, услед раста међународног значаја и преноса
надлежности европских земаља у овај административни центар, њихов број
достигао 15.000 људи [5]. У овим центрима су поред интерних учесника
заинтересованих за регулацију на државном нивоу, присутни и бројни
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представници других земаља, јер имају у виду да се управо овде одлучује о
великом броју и за њих значајних питања.
Шема 1: Учесници у процецу лобирања
Интересне
групе

Пословни
сектор

Ангажовани
посредници

Креатори
политике

Трговинске
асоцијације
Лобистичке
фирме

НВО

Независни
посредници

Медији

Политичари
и јавни
службеници

Академски
сектор
Појединци

Линије утицаја (директно и индиректно лобирање)
Уговорни односи између клијената и стручњака

Извор: AccountAbility – Institute of Social and Ethnical Accountability, Towards
Responsible Lobbying, 2005;стр. 41

2. Активан приступ процесу одлучивања
У окружењу у коме долази до укрштања различитих интереса,
неопходно је дефинисати сопствену позицију и пронаћи начин на који би
осмишљена порука пронашла пут до креатора политике. Лобирање се јавља
природно, кроз потребу да се овај процес води плански, стручно и организовано,
а у циљу постизања одговарајућег ефекта.
У случају пасивног приступа, односно посматрачке позиције у односу на
промене, долази се у ситуацију да су становишта активних учесника у процесу
«гласнија», што доводи до прилагођавања и усвајања решења која су ближа
њиховим интересима. Проактиван приступ, са друге стране, подразумева
узимање активног учешћа у свим процесима релевантним за дато питање, а у
савременим економским и политичким токовима и ангажовање професионалних
лобиста у комуникацији са представницима власти.
3. Заступање интереса Србије на међународном нивоу
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У протеклих неколико година, услед свих проблема које је наследила из
претходне деценије, Србија се превасходно бавила лечењем последица којима је
друштво изложено, а мање је пажње посвећено отклањању узрока поремећаја.
Инертним решавањем политичких и државних питања, изгубљено је драгоцено
време да се друштво упозна са функционисањем система и процесима
одлучивања какви су устаљени у ширим и глобалним оквирима. С друге стране,
у земљи је поново створена атмосфера апатије, мирења са затеченим стањем, уз
недовољан број нових идеја и енергије која носи промене.
Досадашња Државна заједница Србија и Црна Гора је након
демократских промена 2000. пропустила повољну прилику да, на основу
оствареног позитивног имиџа, даљим убрзавањем реформи преузме улогу
лидера у региону. Током стагнације СЦГ (највише због нерешених односа
унутар заједнице и несугласица страначких лидера око кључних националних
питања) Хрватска је преузела ову позицију бржим спровођењем реформи,
бољом сарадњом са међународним институцијама, а у Аустрији је пронашла
стратешког партнера који ће у ЕУ заступати њене интересе.
У последњих годину дана смо више пута имали прилике да слушамо о
конкретним корацима који се преузимају у правцу заступања интереса Србије у
Вашингтону и у Бриселу. Међутим, треба имати у виду да до сада нису биле
испуњене основне претпоставке за успешно лобирање, а то је постојање
политичког консензуса о кључним државним питањима, успешна
операционализација државне стратегије и подршка шире јавности. Без јасне
визије, циљева и стратегије, као и придобијене подршке грађана није реално
очекивати било какве резултате на међународном нивоу, поготово не дугорочне
и конзистентне.
Лобирање, о којем се све чешће прича у нашој јавности, заиста
представља један од неопходних метода којима се одговарајући интереси
остварују, али је претходно потребно да се ти интереси јасно дефинишу, да се
изврши одговарајућа анализа, таргетирају значајне позиције и уложе средства,
како би цео процес био изведен на начин који је довољно брз и који грађанима
доноси највећи бољитак. То су питања од чијег ће решавања у великој мери
зависти прикључење Србије Европској унији и остваривање амбијента који је
повољнији за напредак друштва.
4. Перспектива Србије
Постизање широке политичке сагласности у вези са новим Уставом
Србије и ангажовање једне од утицајних лобистичких агенција 73 свакако
представља врло значајан корак у остваривању претпоставки за реализацију
73

Влада Србије је ангажовала лобистичку фирму „Barbour, Griffith & Rogers” из
Вашингтона да заступа интересе Србије.
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успешног заступања интереса Србије на међународном нивоу. Међутим,
имајући у виду тренутну позицију Србије у међународним односима у односу на
усмереност ка евроатлантским интеграцијама, потребан је низ додатних
активности и њихова међусобна координација. Издвајање финансијских
средстава за спровођење активности лобирања мора бити стабилно уз
истовремени развој интерних ресурса, односно едукацију и стварање кадрова
који ће се бавити лобирањем. Потребно је радити на проналажењу стратешког
партнера у једној или више држава чланица ЕУ које имају дуже искуство у
европским пословима и већи утицај у кључним институцијама, стварање
коалиција, рад на изградњи позитивног имиџа Србије, као и успостављање
активног односа са медијима који у највећој мери утичу на формирање
мишљења чланова институција ЕУ.
Током целог протеклог века долазило је до миграције домаћег
становништва у развијене земље Западне Европе и Северене Америке. Овај
тренд је нарочито добио на значају последњих година као поседица расељавања
становништва услед ратних разарања и економске кризе. Број људи нашег
порекла који живе и раде у иностранству процењује се на око 3 – 3,5 милиона
[4,276]. Разумевањем процеса доношења одлука на међународном нивоу и
укључивањем у те процесе кроз активности лобирања, ствара се могућност да
последице оваквих кретања не буду искључиво негативне и да присуство
младих и образованих људи у другим земљама, постане стратешка предност. Од
наведеног броја људи у дијаспори, преко 5.000 су доктори наука и
универзитетски радници и 10% је оних који су расположени за сарадњу на
конкретним пројектима у матици [4,276].
На основу словеначког искуства, могу се идентификовати одређени
стратешки и организациони елементи чија је примена имала одлучујући утицај
на реализацију њихових европских интеграција [7,429-433]. На самом почетку
преговора са ЕУ формирано је стручно језгро људи који су се бавили искључиво
проблемима придруживања, а на његовом челу је све време био један човек без
обзира на политичке промене. Стратегија Словеније за обуку кадрова је
предвиђала да ће пре уласка у ЕУ 10.000 (60%) државних службеника бити
укључено у послове везане за ЕУ, 4.000 имати у свом послу редовне контакте са
институцијама ЕУ, а 200 – 300 људи радити у самим институцијама ЕУ. Грађани
су морали бити у потпуности информисани, а стална истраживања јавног мњења
указивала су на чињенице које су грађани током процеса видели као слабости.
5. Шта је наш циљ?
Прикључење Европској унији може да представља визију која ће
мотивисати грађане да уложе део напора да се постигну стандарди који
обезбеђују бољи живот, али оно не може само по себи бити циљ. Ако се
претпостави да је наша држава Србија и да је неопходно лобирати у корист
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њених интереса и даље остаје питање шта је циљ, ко га дефинише, на који начин
и како се до њега долази.
Занемаримо ли на тренутак згодну причу о ЕУ иза које се већ дуго
скривају и њени противници, јасно је да би врховни циљ политичке и друштвене
елите у Србији морао бити изградња савременог, модерног друштва спремног да
се активно укључи у међународне токове и да на основу свог рада понуди
окружењу квалитетне производе, услуге, кадрове, итд. Ипак, неће бити лако
превести садашњу ситуацију која је и даље оптерећена бројним монополима у
различитим привредним и друштвеним областима, у којој су грађани утучени,
незадовољни и неспремни да преузму одговорност и иницијативу, у жељено
стање. То захтева да се државни органи и сами одрекну привилегија које
проистичу из таквог система, а да истовремено мотивишу грађане да развију и
удруже своје капацитете и изграде тржиште у делатностима којима се баве. Ако
смо се заиста суштински определили за савремено, демократско и тржишно
друштво, онда ћемо имати интерес да све што радимо на адекватан начин и
представимо свету, међународним институцијама и форумима. Изградићемо
институције, државне органе и удружења која ће се бавити лобирањем и које ће
позитивне вести о нашим реформама и развоју пласирати на право место.
Сигурно је да за такав сценарио постоје ресурси, а одговорност свих нас
и политичких елита превасходно је да те потенцијале усмеримо и искористимо у
циљу модернизације друштва и бољег живота наших грађана. Ако ни овог пута
не будемо имали свест о заједничком интересу, ако се политичке поделе буду
одражавале и на питања која су кључна за преживљавање целог друштва,
кривица неће бити ни у Бриселу, ни у Вашингтону, нити ће то бити зато што не
знамо да лобирамо, већ зато што нисмо зрели да се понашамо у складу са
професионалним нормана које су у савременом свету већ дуги низ година
уобичајене и устаљене.
Србија има довољно потенцијала и лобистичких ресурса, али они нису у
довољној мери организовани и циљно оријентисани, па је за успешнији процес
транзиције и интеграције неопходно да се лобирању приступи свеобухватно,
стратешки и са јасним циљевима и задацима на средњи и дуги рок.
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Наташа Вучковић 74
НЕВЛАДИН СЕКТОР И МОГУЋНОСТ ЊЕГОВОГ УТИЦАЈА НА
ПОВЕЋАЊЕ ОРГАНИЗОВАНОСТИ У ДРУШТВУ И ДРЖАВИ
Апстракт: Данашња развијена друштва успостављају и унапређују
сарадњу између јавног, комерцијалног и невладиног сектора као услов за јачање
ефикасности и организованости. У српском друштву улога невладиног сектора
није шире позната, а посебно могућа поља сарадње са јавним (државним) и
комерцијалним (профитним) сектором. Невладин сектор је у приличној мери
овладао карактеристичним вештинама менаџмента усмереним на обезбеђење
веће партиципације учесника разних процеса. Поставља се питање да ли смо
спремни да те вештине прихватамо и у другим секторима у Србији и да
оснажујемо интерсекторску сарадњу користећи се позитивним туђим
искуствима.
Кључне речи: Невладин сектор, интерсекторска сарадња, управа, social
contracting

NON-GOVERNMENTAL SECTOR AND ITS POTENTIAL
INFLUENCE TOWARDS STATE AND SOCIAL ORGANIZATIONAL
CAPACITIES
Abstract: The modern societies establish and improve cooperation among
public, commercial and non’governmental sectors as prerequisite for boosting
efficiency and organiЗational capacities. In Serbian society the role of nongovernmental sector is not largely known and accepted, while the potentials for
cooperation with public and commercial sector. The non-governmental sector largely
incorporated the managerial skills in its practice, particularly in the field of larger
citiЗens’s participation in many fields. The question is whether we are ready to accept
these skills in other sectors as well and to strengthen inter sector cooperation by using
positive European experience.
Key words: non-governmental sector, inter sector cooperation,
administration, social contracting
Летимичан поглед на овај наслов ризикује да читалац који има углавном
уобичајене представе о невладином сектору одмах закључи да утицај
74
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невладиног сектора на општу организованост друштва и државе не постоји.
Ипак, тај утицај постоји, а сарадња невладиног и других сектора тема која
заслужује пажњу сваког ко се бави питањима развоја. Невладин сектор има
одређене капацитете који могу допринети повећању опште организованости и
друштва и државе. Представљајући капацитете и принципе организације
невладиног сектора у Србији, указаћемо на поља преклапања са другим
секторима, јавним (државним) и приватним (профитним, комерцијалним), тј. на
поља могућег заједничког дејства. Наравно, од велике је важности да укажемо
на могућности које за то постоје у Србији, као и на праксу која се већ више од
једне деценије развија у другим европским земљама.
Полазећи од тога да је већина информисана о невладином сектору на
начин и у мери у којој га медији представљају нашој јавности, неопходно је на
почетку истаћи да невладин сектор није потпуно хомоген. У нашој јавности
постоји представа да је невладин сектор у Србији пар организација које, због
специфичне актуелне тематике коју покривају као група за притисак, добијају и
највише медијске пажње у том сектору. Ипак, права слика је другачија –
невладин сектор чине највише оне групе које пружају услуге различитим
корисницима, едукацију, помоћ одређеним групама, следе групе које воде
кампање, па затим и групе које се баве истраживањем.
Како изгледа просечна НВО у Србији? Изнећемо неке податке из
последњег истраживања невладиног сектора који су битни за ову нашу тему 75.
Највише испитаних НВО бави се социо-хуманитарним радом, затим
образовањем и програмима за младе. Преко ¾ НВО (подаци су прикупљани до
фебруара 2005.) има бар један компјутер, а 84% има сталан приступ компјутеру.
У 36% организација већина чланова говори страни језик, у 28% организација
сви чланови говоре барем један страни језик, а само у 3% невладиних
организација ни један члан не говори ниједан страни језик. Најчешће типове
активности чине семинари и тренинзи са 76%, а 55% активности су акције у
локалној заједници. Вишу или високу школу има 70% људи ангажованих у
НВО. Што се финансирања тиче, 74% средстава потиче од међународних
донатора, 36% од локалне самоуправе, програмима самофинансирања покрива
се 34%, домаћи донатори учествују у финансирању рада сектора са 34%, а
пословни сектор са 27%. Управо ови капацитети на нивоу образованости,
компјутерске писмености, знању страних језика, као и броју жена у управним
одборима невладиних организација, чине капацитете који су знатно изнад
просека у нашем друштву и нашим установама.
Када је октобра 2000. године дошло до политичке промене, било је
видљиво да је у структури ново-успостављене демократске власти на свим
нивоима било веома много људи из невладиног сектора. Та тенденција преласка
људи из невладиног сектора у јавни, државни сектор постоји и даље и разлози за
то су многобројни. Пре свега, невладин сектор је био једини сектор који је током
75
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деведесетих година, кад смо били суочени са санкцијама на свим нивоима,
укључујући научну сарадњу и спортска такмичења, био једини који је одржавао
живу комуникацију са међународном заједницом. С обзиром на промене које су
се дешавале у развијеном свету од почетка деведесетих, на отпочету
глобализацију, револуцију у информационо-комуникационим технологијама, та
сарадња је омогућила невладином сектору да интензивно прати, пре свега,
европске, а онда и глобалне тенденције. Иако у то време прилично неразвијен,
радећи на властитом развоју и изградњи властитих организационих капацитета,
невладин сектор је упознавао, учио и почињао да примењује нове методе
менаџмента, тимског рада, стратешког планирања и односа са јавношћу. Све су
то биле области и методе које су у развијеном свету прилично давно почеле да
узимају маха пре свега у комерцијалном, приватном сектору. Бизнис је развијао
ове методе полазећи од потребе унапређења комуникације у компанијама јер је
утврђено да су људи много продуктивнији и креативнији, много више
мотивисани, уколико су активно укључени у процес одређивања циљева,
вредности, интерних процедура итд. Методе евалуације развијане су као метод
који се примењује у управљању људским ресурсима у компанијама.
Код нас је тај процес ишао другим путем – планска привреда и
самоуправни систем није имао потребу за овим методама. Деведесетих година
наш приватни сектор је био готово непостојећи и ретки су били они који су
уопште били упознати са модерним методама менаџмента. О тим методама прво
су сазнавали људи из невладиног сектора – у комуникацији са донаторима
почели смо да учимо шта је то имплементација пројекта, израда стратешког
плана, односи са јавношћу, performance менаџмент итд. Није ово било једино
што је невладин сектор научио тих година. Оно што је можда још много
важније, невладин сектор је, сарађујући са страним донаторима и међународним
организацијама, научио правила опхођења са светом. Научили смо да
конкуришемо на конкурсе Европске комисије, Европске агенције за
реконструкцију, УНДП-а и других, научили смо да поштујемо европске
процедуре, увели смо финансијску ревизију онда кад је реч audit била прилично
ретко коришћена у нашој пословној јавности.
Због тога није чудно што је од 2000. тако честа била „селидба“ кадрова
из невладиног сектора у државни сектор. Сличне селидбе кадрова ишле су и из
невладиног сектора ка бизнис сектору – страни инвеститори и нови менаџери
тражили су способне, компетентне, комуникативне људе који знају стране језике
и не плаше се промена. Пријем кадрова из невладиног сектора у државну
управу, међутим, не чини промену сама по себи. Највећи број људи из
невладиног сектора, доласком у државну управу, био је запањен затеченим
степеном неефикасности, немотивисаности и непознавањем правила
комуникације. Требало је изградити нове институционалне капацитете – долазак
нових људи био је само први корак, изгледа лакши. На реду су биле измене
законских оквира, унутрашњих процедура, модернизација опреме.
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Где су дакле могући други видови утицаја невладиног сектора на друге
секторе?
Пре свега, тај утицај је могућ у домену увођења и примене нових метода
у изградњи капацитета организација или институција. Невладин сектор је на том
плану већ дао значајан допринос: невладине организације спроводе различите
врсте обуке за чланове државне управе управо у областима као што су
стратешко планирање, тимски рад, методи евалуације, писање пројеката, учешће
на међународним конкурсима, писање предлога секторских политика (policy
papers), преговарање и др. Ова врста сарадње изузетно је важна с обзиром да је
изградња модерних демократских институција још увек задатак овог друштва –
и наш парламент, и влада и правосуђе захтевају много напора како би њихов рад
био усклађен са стандардима модерних земаља.
Друго, постоји једно поље сарадње које је много шире и дугорочније, а
за друштво у развоју какво је наше, још и важније. Данас се у Европи све више
примењује један модел сарадње између државе и невладиног сектора коју
карактерише тзв. social contracting. Како држава благостања више не постоји и
како је за државе скупо да и даље покривају буџетом и својим апаратом све оне
функције које су раније обављале, државе данас све већи број тих функција
поверавају како комерцијалном бизнис сектору, тако и невладином,
непрофитном сектору. Непрофитни сектор тако улази у поље из ког се влада
повлачи, допуњава недовољну бригу државе у појединим областима, пре свега у
домену услуга, а у Централној и Источној Европи помаже да се поправи она
штета која је нанета деценијама централизованог управљања. Држава, дакле,
закључује уговоре са непрофитним организацијама које, користећи средстава из
државног буџета, могу на ефикаснији начин да задовоље потребе грађана
пружајући им потребне услуге. Зашто непрофитни сектор то ради на бољи
начин? Зато што функционише ефикасно јер га не оптерећује спора државна
администрација, може брже да прилагоди програм услуга стварним потребама,
има могућност веће индивидуализације програма социјалне заштите, а НВО се
брже прилагођавају окружењу и реагују на конкретне потребе корисника.
Све чешће непрофитне организације учествују на тендерима заједно са
компанијама - таква пракса, с друге стране, захтева даљу професионализацију у
невладином сектору и јасно утврђивање стандарда понашања у пословном
окружењу, као и даље унапређење менаџмента у невладином сектору. Као
давалац услуга, непрофитни сектор на овај начин почиње да сарађује и са
компанијама – компаније све више финансирају невладине организације како би
за њихове потребе спроводиле програме за доквалификацију и
преквалификацију радника, јер и за компаније је то начин да добију
квалитетнију и јефтинију услугу.
Међутим, то још није крај у одређивању могућности сарадње између
сектора. Поставља се питање зашто је та сарадња потребна, зашто се широм
Европе данас препоручује интерсекторска сарадња и шта је то што сви добијају
таквом сарадњом?
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Вратимо се мало на питање вредности. Невладине организације настају и
функционишу на основу неких вредности као што су филантропија, солидарност
и партиципација. Грађани удружени у удружења желе да промене и унапреде
неке услове живота, свог живота или живота оних грађана чије друштвене
интересе заступају. Оне у свом деловању заступају демократске вредности
слободе, једнакости, правде, као и бригу о општем интересу. Демократија данас
није само политички систем који карактерише слободан избор народних
представника, контролисана влада и принцип поделе власти. Демократија се
данас види као динамичан процес, и као свакодневна активност у којем
практикујемо вредности које заступамо.
Често се суочавамо са државном праксом или праксом компанија које
као да не воде рачуна о грађанима, као да се спроводе неки програми који су,
изгледа, важни сами за себе, за политичку елиту, али да немају стварни значај за
грађане. Политика као да је постала нека виртуелна стварност која нема додира
са свакодневним стварним животом људи. То није случај само код нас и већ
више од деценије у Европској унији и шире говори се о потреби повећања
грађанске партиципације у влади и у обезбеђивању јавних услуга. Огромне
реформе у том правцу учињене су у многим земљама, превасходно на нивоу
локалне власти и локалне управе где се и задовољава највећи део конкретних
потреба грађана.
Навешћемо пример из Велике Британије која је, истина, врло
децентрализована земља у погледу надлежности локалне власти, па се и тиме
много разликује од нас, али су британска достигнућа на демократском плану
увек занимљива и подстицајна. Нова лабуристичка влада је од 1997. године
почела са применом реформе у области локалне управе уводећи, између осталог,
сложени систем процењивања домета локалне управе као јавног сервиса, тзв.
Best Value или Value for money. Best value принцип је имао задатак да промени
однос локалне власти и грађана тако што су локалне власти морале да
примењују нови систем евалуације успешности у сервисирању грађана, без
обзира да ли услуге грађанима пружају сама управа, невладин сектор или
поједине компаније. Уочено је наиме да, поред несумњиве објективности коју
уводе, строге тендерске процедуре иду за тим да вршење одређених услуга бива
поверено оном ко понуди најнижу цену за одређену услугу, те да постоји
тенденција снижавања квалитета услуга. Дакле, принцип value for money требало
је да преокрене начин гледања на вршење услуге – важно је да вршење
одређених услуга није скупо, али је при том важно да се узму у обзир и процене
потребе грађана као корисника јавних услуга, да се и сами корисници укључе у
тај процес, да се евалуира свака фаза пружања услуга, да се утврди потреба за
увођењем нове врсте услуге као неког новог производа и др. Ту су невладине
организације нашле своје значајно место јер оне су те које представљају и
окупљају различите групе грађане, преко удружења грађана одвија се део те
комуникације тако потребне између владе и грађана. Ова врста могуће сарадње
је од кључне важности и за локалну власт, и за невладин сектор, али је

190

Невладин сектор и могућност његовог утицаја на повећање
организованости у друштву и држави
најважнија за саму локалну заједницу. Какве су шансе за такву интерсекторску
сарадњу у Србији?
Иако недовољно, таква сарадња већ постоји и то нарочито на локалном
нивоу. Чињеница да се највећи број невладиних организација у Србији бави
социо-хуманитарним радом и програмима развоја локалне заједнице говори у
прилог томе да НВО препознају своју нову улогу. Чињеница да велики број њих
идентификује локалну власт као извор финансирања говори у прилог чињеници
да је та сарадња успостављена. Ипак, много тога је још потребно урадити.
Пре свега, ниједна реформа не може бити ефикасна ако за њу грађани
нису припремљени. Узмимо за пример увођење е-Управе и колико је за овај
реформски захват потребно припремити грађане како би реално могли да
користе нове сервисе.
Невладин сектор треба да утиче на државу да унапређује постојеће и
утврђује нове стандарде у систему пружања услуга и да укључује грађане као
кориснике услуга у процењивање стварних потреба, алокације буџетских
средстава, процењивање урађеног и планирање локалног развоја. С друге стране,
држава мора прво донети законе о невладином сектору, пре свега закон о
статусу удружења грађана, а затим и пореским законима подстаћи непрофитне
делатности. Држава мора прихватити захтеве да уводи транспарентније моделе
управљања и одлучивања. Планирање развоја не може бити ограничено само на
економску компоненту, већ мора укључити и социјалну компоненту. И можда
оно што је најважније – потребно је да држава развија организациону културу
која подржава нова знања и искрено промовише идеје напретка и развоја.
И држава и невладин сектор имају јасан интерес за сарадњу на овим
основама и ради остварења оног циља који је влада прокламовала за свој
приоритет, а који је одувек био уграђен у организације цивилног друштва, а то је
стварање модерног, развијеног и демократског друштва у Србији.
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ТРАГОМ ЕВРОПСКОГ НАСЛЕЂА – У СУСРЕТ КУЛТУРА
„ИМАТИ ИЛИ БИТИ“
Апстракт: На прагу Трећег миленијума све општа разноликост и
хиперповезаност која неумитно надилазе стандардне форме и хијерархијјске
структуре главне су одлике света који се мења.
Оно што је вековима стварано захваљујући преносу открића-идеја,
информација, производа и технологија - од једне до друге цивилизације постаје
заједничко наслеђе људског рода. Опстанак човечанства све израженије намеће
дилему „имати или бити“, што је порука свима који у свом индивидуалном
избору и колективном исказу трагају за истином и смислом постојања.
Иако, још увек, ван домашаја „постмодерне“, у Србији (и Црној Гори) у
трагању за институционалним формама европског наслеђа изостаје суочавање
са темељним претпоставкама новог света који настаје. Тврди копенхагенски
критеријуми за улазак у ЕУ предност дају развоју укупних друштвених процеса
где се посебно истиче улога људских права и суживот култура.
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1. Увод
У сенци сукоба, освајачких похода и ратних разарања који су обележили
историју човечанства и чији је повод била грабеж и доминација - по правилу,
иако готово неприметно културе су се додиривале и прожимале градећи мостове
између цивилизација.
И стварно, далеко од екстазе сукоба интереса и цивилизација, историја
света је бележила и танане мреже културних тековина између различитих
народа: ширење хришћанства у Европи у време Римског царства, увођење
напредних научних идеја у време исламског освајања северне Африке и јужне
Европе (Шпанија), успостављање трговине између Европе, Јапана и Кине у XIX
столећу.
Данас, на прагу Трећег миленијума свеопшта разноликост и
хиперповезаност неумитно надилазе стандардне форме и хијерархијске
структуре. Оно што је вековима стварано захваљујући преносу открића - идеја,
информација, производа и технологија - од једне до друге цивилизације постаје
заједничко наслеђе људског рода.
Опстанак човечанства све изражајније намеће дилему „Имати или бити“
што је порука свима који у свом идндивидуалном избору и колективном исказу
трагају за истином и смислом постојања.
2. У сусрет култура
Историја људског рода од изласка човека из пећине, обележена је
преносом културних унапређења од једне до друге групе, од једне до друге
цивилизације. Хартија и штампање, нпр. до скора су представљали виталне
одреднице западне цивилизације - мада су у Кини настали вековима пре него су
пренети у Европу. Исти је случај са компасом, са магнетном иглом који је
омогућио развој великих открића која су, пак, западну хемисферу довели у
додир са остатком човечанства. Математички појмови су се селили из једне у
другу културу: тригонометрија потиче из древног Египта, а бројчани систем
који се данас користи у читавом свету настао је међу Индусима у Индији, мада
га Европљани називају арапским бројевима, пошто су Арапи били посредници
преко којих је овај нумеролошки систем пристигао у средњовековну Европу.
Бројна дела класичне грчке филозофије појавиле су се преко арапских превода
да би потом били преведени на латински, или на говорне језике Западне Европе.
Бројне вредности утемељене у културну баштину западне цивилизације
настале су изван ње често на Средњем Истоку, или у Азији. На пример, шах је
настао у Индији, барут у Кини, а различити математички појмови у Исламском
свету. Муслиманско освајање Шпаније у VIII столећу учинило је од ове земље
центар из којега су се ширила научна сазнања из области астрономије,
медицине, оптике и геометрије у Западну Европу, јер су у земљама Средоземља
и на Истоку била на вишем нивоу развоја. Западна Европа је касније доживела
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успон и превласт у области природних наука и технологије створене на тим
темељима, да би наука и технологија западне цивилизације почела да се шири по
свету и то не само у изданцима европског друштва као што су САД и
Аустралија, већ и међу припадницима ваневропских култура где Јапан
представља најуочљивији пример.
Историја размене културних унапређења и њихово прерастање у
заједничку баштину човечанства у себи садржи много више од културне
разноликости. Она подразумева да су нека културна добра не само различита,
већ и да њихова масовна употреба указује да су боља то јест примеренија
човековим потребама на различитом нивоу развоја цивилизације. Већ сама
чињеница да су људи, без обзира дали су Европљани, Африканци, или Азијати,
или неки други били спремни да напусте неко сопствено културно добро у
замену са другим, преузетим из друге културе - значи да је та замена била
делотворнија: арапски бројеви нису само различити од римских већ су бољи.
Културна добра не постоје само као ознаке идентитета према којима
гајимо извесну приврженост. Она постоје да би задовољила неке потребе и
унапредила неке човекове животне циљеве. Када их превазиђу добра настала у
другим културама, она се одбацују, или преживљавају као куриозитети, а то је
управо случај са римским бројевима.
Из једне културе у другу не селе се само идеје, информације, производи
и технологије. Слично је и са природним ресурсима. Малезија је највећи светски
узгајивач каучуковог дрвета мада је постојбина овог ресурса Бразил. Највећи део
производње пиринча који се данас узгаја у Африци потиче из Азије, док
афрички дуван потиче из западне хемисфере. Аргенитина, данас један од
највећих извозника пшенице некада је увозила ову житарицу која на њеном тлу
никада није настала. Отуда и тврдња да културна разноликост, посматрана из
међународне историјске перспективе, није статична слика разлика, већ
динамична слика надметања где све оно што је боље служи задовољењу
човекових потреба - преживљава, док друго ишчезава.
Некада су свици рукописа били технологија похрањивања знања и
информација. Међутим, када су се те културе упознале са кинеском хартијом и
технологијом штампе књиге које су се брже и са мање трошкова производиле, у
потпуности су потиснуле свитке. Књиге су биле не само различите од свитака оне су биле боље.
Претходна терминолошка и суштинска одређења „различитости“ и
„ефикасности“ може да изазове погрешан приступ о супериорности и
инфериорности одређених култура. Сасвим је извесно да одређени производи,
вештине, технологије, усеви, или интелектуални појмови боље од других
помажу да се постигну одређени развојни помаци. Отуда није неопходно да се
читава једна култура мери са другима у свим аспектима, као и да се тврди да оне
остају у истом односу током историје. Јасно је да се културно преимућство
мењало у времену. Кина је била много испред било које европске земље у било
којим областима најмање хиљаду година и још крајем XVI века имала је
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највиши животни стандард у свету; данас је, пак земља сиромаштва, али и
огромне развојне потенције. Истина, последњих неколико векова Европа је
премашила Кину у многим областима, али њени развојни потенцијали остаће
неиспуњени и неискоришћени - без пута на Исток. Слични успони и падови
нација и империја били су уобичајни у дугим раздобљима историје човечанства
(Римско и Отоманско Царство). Међутим, иако се културно вођство мењало оно
је у датим периодима било стварно и много што је у том процесу постигнуто у
великој мери је допринело могућностима савремене цивилизације. Надметање
у области култура није борба до истребљења, већ оно што покреће људски
род и чини његов опстанак извесним.
Историја људског друштва бележи низ примера који указују да ниједна
изолована култура није доживела процват - док су бројне културе изласком из
изолације, изазваним спољним утицајем, доживеле историјски напредак. Јапан
је у XIX веку представљао класичан пример, а слично се догодило и у случају
Шкотске у XVII веку када је ова земља-у историјски кратком периоду-дала
пионире у многим областима: Дејвида Хјума у философији, Адама Смита у
економији, Џозефа Блека у хемији, Роберта Адама у архитектури, Џејмса Вата
чији је парни мотор проузроковао револуцију у индустрији саобраћаја. Током
тог процеса Шкотланђани су изгубили свој језик, али су стекли светску превласт
у многим пољима што се одразило на квалитет живота укупног становништва.
Ипак, културе постоје и у изолованим друштвима која не окружују друге
културе, односно где постоји јака унутрашња кохезија (Абориџани).
Једно је ипак извесно: културе постоје да би служиле виталним и
исконским практичним интересима човека - да устроји друштво како би се
наставила врста, пренело тешко стечено искуство из прошлих генерација и
векова и да би се нове генерације поштеделе скупих и неизвесних процеса учења
изнова, кроз покушаје и грешке. Ово тим пре, јер је културно наслеђе
човечанства на садашњем нивоу развоја у директној корелацији са његовим
опстанком. Данас на прагу Трећег миленијума човечанство никад није било
ближе Армагедону. Темељно преиспитивање феномена напретка човечанства
неизоставно намеће понирање до његове исконске суштине. Вековима
доминантно поимање суштине напретка људског друштва отелотворено у
непрестаном материјалном прогресу и тако замишљеном расту довело је свет до
ивице самодеструкције. То је коначан крај илузије о супремацији материје над
духовним развојем човечанства, али и нова нада за опстанак људског рода.
3. „Имати или бити“
„Велико Обећање о Неограниченом напретку - обећање о овладавању
природом, материјалном обиљу, о великој срећи за већину људи и о несметаној
личној слободи - подржавало је наду и веру генерацијама од почетка
индустријске ере. Без сумње, наша је цивилизација је почела кад је људски род
почео активно овладавати природом. Но то је овладавање остало ограничено до
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наступа индустријског доба. Индустријски нам напредак, од замене животињске
и људске енергије механичком и касније атомском, до замене људског ума
компјутером пружа осећај да се налазимо на путу неограничене производње, па,
неограничене потрошње, да нас је техника учинила свемоћним, да нас је знаност
учинила свезнајућим. На путу смо да постанемо богови, наднаравна бића која би
могла створити други свет употребљавајући свет природе као градивне елементе
за своје ново стварање“ (Фром `84).
Сада на крају индустријске ере више је него известан неуспех „Великог
Обећања“ - човечанство никада није било ближе самоуништењу:
a) Неограничено задовољење свих жеља не води добробити разборитост и духовни развој је пут ка максималном задовољству;
b) Свемоћ властитог избора губи смисао у бирократском устројству и
кибернетској визији будућности човечанства;
c) Економска развалина између богатих и сиромашних нација је све
већа;
d) Надмоћ технологије изван елементарне друштвене одговорности
развила је еколошка ограничења која директно прете опстанку
природе и људске врсте.
„...Човек је постао надчовек... Али надчовек са надљудском моћи још се
није уздигао до нивоа надљудског ума. Паралелно са јачањем моћи човек
постаје све сиромашнији... Потребно је продрмати нашу савест и увидети да
постајемо нељудски што више постајемо надљуди....“ (Ибид.).
Бројни савремени велики мисллаци имају сличне упозоравајуће исказе,
али остају без темељне реакције у широкој јавности. Као да је најјачи од свих
инстиката - инстинкт за опстанком изван домашаја глобалне социјалне
одговорности. Политичка и пословна егзекутива - где лични интерес, грабеж и
похлепа надилазе интерес заједнице за опстанком-не дају одвише простора и
времена за велика промишљања. Осим тога чини се да неминовне промене у
циљу опстанка глобалне заједнице захтевају драстичне промене и да су људи
мање спремни на жртве, иако је инерција катастрофе све већа. Залуд историјска
упозорења још од најстаријих „књига постања“, о значају препознавања разлике
између имања и бивствовања. Велики учитељи Буда и Христ су у средиште
својих учења поставили алтернативу између ових двају начина постојања. Буда
учи да не смемо жудети за поседима уколико желимо постићи највиши стадијум
људског развоја. Христ казује: Какву ће корист имати човек, ако свет
придобије, а себе изгуби или себи науди. Суштина њихове поруке је иста да је
раскош једнако зло као и сиромаштво и да је циљ опстанка људског рода да
будемо много, а не да имамо много. Ово је велика тема која намеће бројна
промишљања, а која се, не само за потребе овог текста, своде на подсећање о
значају култура и саображавању културног наслеђа-што је сачувало људски род
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од тренутка када је његова амбиција, ношена похлепом у њему створила илузију
надљудске моћи.
Историја и савремена збивања подсећају да неограничени егоизам и
страст за поседовањем воде у бесконачне сукобе и међународне ратове. МИР И
ПОХЛЕПА СЕ МЕЂУСОБНО ИСКЉУЧУЈУ.
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Пад берлинског зида и „креативна пометња“ која је потом настала у
бившим комунистичким земљама и свету у целини генерисала је бројне
расправе у трагању за ефикасним и аутентичним моделом развоја. У општем
ковитлацу историјских услова, економских вредности, парадигматичних визија,
све више сазрева мишљење о потреби развоја људи а не само привреде, саме по
себи. Ренесенса религиозних вредности свуда у свету све више људи наводи да
посумњају у привреду која средства третира као циљеве, а материјална добра
ставља изнад људи. Такво схватање обавезује на другачије поимање суштине
напретка који се више не може мерити искључиво прогресом технологија или
материјалним животним стандардом, јер друштво које је морално, културно и
политички понижено - не може бити напредно друштво (Гргуревић ' 96). Зато
је, у ствари, право питање како истовремено обезбедити квалитет живота и
привредног раста? То је истовремено локално, регионално и глобално, дакле,
цивилизацијско питање јер оно је подједнако важно за Србију, Босну, Руанду,
Бангладеш или Северну Кореју, али и за САД, Канаду, Јапан и Европу. Трагање
за интегралним одговором на питање о потреби успостављања друштвене
стабилности и економске ефикасности на југоистоку Европе имплицира значај
економије и културе. То су темељне одреднице глобалног система вредности без
којих је незамислив развој демократских институција, слободног
предузетништва, отвореног друштва и здраве природне средине. То је од
пресудне важности за будућност југоисточне Европе где су цео један прошли
век идеолошке и културне разлике биле извор деструктивне енергије и
перманентне нестабилности. У условима негативне атмосфере коју карактерише
мржња, круте разлике међу етничким групама које негују њихове примитивне
политичке елите, нема много простора за развој креативне енергије, смањење
тензија и економску сарадњу. Савладавање ових разлика захтева потпуно нов
приступ, односно прелаз од културе супростављених разлика ка култури
интеграције која је једини начин одржања културне разноликости. Овакав
приступ једино може помоћи при дефинисању стратегије развоја Србије и
Балкана - где се сусрећу и прожимају три величанствене светске цивилизације:
јудео-хришћанска, исламска и арапска - и откривање нових путева ка поновном
утврђивању заједничких економских односа и изградњи регионалне
инфраструктуре. Стратегија превазилажења разлика првенствено подразумева:
а) сазнање о природи локалних менталитета, б) истраживање културних,
историјских и политичких фактора који ће допринети општем социјалном
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развоју и позитивном процесу економске интеграције (Бианцини'96). На овај
начин ширењем „културе разлика“ створиће се позитивна атмосфера за
неговање толеранције, заједничког живота и културне сарадње која је неопходна
за разумевање прошлости и креирање будућности.
Зато, данас на прагу трећег миленијума остаје неизбежно суочавање са
суштинским питањима која су од значаја за природу човекове мисије на земљи и
његовог опстанка у свету који се мења. Наиме, све више уважавање етике
„добровољне једноставности“ у најбогатијим земљама указује да ће се јеретичко
питање – „колико много је довољно“ – постављати све упорније како се
испоставља да привредни раст и технички напредак, највећа достигнућа наше
историјске епохе, нису одговарајући извори општег задовољства и наде. Пошто
глобалне комуникације подривају солипсизам и културну ароганцију постаје
једноставније ценити мудрост и осталих култура чије поуке указују да је пут ка
благостању одређен унутрашњом природом човека од које зависи јединство са
светом који га окружује. „. . . Када се запоставља духовна култура, култура
унутрашњег човека тада себичност остаје доминантна моћ у човеку. . . „
(Schumacher '73). Такав „избор“ неминовно води не само „крају историје“ већ и
живота на земљи.
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ИЗМEЂУ МOДEРНИЗAЦИJE И OЧУВAЊA AУТEНТИЧНOСТИ
ПРOСТOРA
Апстракт: Прoстoр РЦГ oсoбeн je збoг вeликe "згуснутoсти"
рaзличитих кaрaктeристикa прирoднe срeдинe (гeoгрaфски, мoрфoлoшки,
тoпoгрaфски, гeoлoшки, хидрoгрaфски, хидрoлoшки, климaтски, фaунa и флoрa
и др.), грaђeнe срeдинe (типoви нaсeљa, кoнцeнтрaциja стaнoвништвa и
дjeлaтнoсти, културнo–истoриjскo нaслeљe и др.), културoлoшких и
eкoнoмских.Овa згуснутoст и рaзнoврснoст утицajних фaктoрa, oснoвa je
aутeнтичнoсти прoстoрa, aли и њeгoвe oсjeтљивoсти и пoврeдљивoсти.
У рaду сe истрaжуje спeцифичнoст сaoбрaћajницe Риjeкa Црнojeвићa –
Вирпaзaр и прoстoрa уз oвaj путни прaвaц, рaди рaзумиjeвaњa aутeнтичнoсти
прoстoрa и oптимaлнe вaлoризaциje крoз систeм рaзвoja друмскoг сaoбрaћaja у
РЦГ.
Кључне речи: амбијентална аутентичност, модернизација, саобраћај,
амбијентална валоризација

BETWEEN MODERNIZATION AND PRESERVATION OF
AMBIENCE AUTHENTICITY
Abstract: The ambience of the Republic of Montenegro is unique, due to a
“concentration” of different characteristics of natural environment (geography,
morphology, topography, geology, hydrology, climate, fauna, flora, etc), constructed
environment (types of settlements, concentration of population and industries, cultural
and historic heritage, etc) and culture and economy. This concentration and variety of
significant factors are the basis for the ambience authenticity, but for its sensibility
and vulnerability as well.
In this work, the focus is on the particular thoroughfare Rijeka Crnojevića –
Virpazar and the ambience next to this traffic artery, so as to understand the ambience
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authenticity and optimal valoriЗation through the system of development of the road
traffic in the Republic of Montenegro.
Key words: ambience authenticity, moderniЗation, traffic, ambience
valoriЗation
1. Aспeктoвaњa
Пут Риjeкa Црнojeвићa – Вирпaзaр дужинe 24 км грaђeн je у пeриoду oд
1896 дo 1905.г. Мeжу нaсeљa кoje пoвeзуje oвaj пут чинe сeлa и зaсeoци:
Липoвик, Риjeчaни, Трнoви дo, Гaгoши, Михaилoвићи, Чукoвићи, Зajчинa, Њивe,
Зaштeк, Пoдсeљaни, Кoмaрнo, Трнoвo, Крушeвицa (Дaбoвићи), Милoвићи и
Брaћeни. Осим сeлa Гaгoши, Трнoвo и Брaћeни, oстaлa нaвeдeнa припaдajу
нaциoнaлнoм пaрку Скaдaрскo jeзeрo.
Прoстoр нaвeдeних нaсeљa и приoбaљe Скaдaрскoг jeзeрa кojи су
пoвeзaни путeм Риjeкa Црнojeвићa – Вирпaзaр прeдстaвљa зoну oд oкo 4000 ha.
Зoнa je успoстaвљeнa кoнфигурaциjoм тeрeнa и oбaлoм Скaдaрскoг jeзeрa:
Риjeкoм Црнojeвићa (сa сjeвeрa и сjeвeрoистoкa), Скaдaрским jeзeрoм (сa истoкa
и jугoистoкa), брдимa и пaдинaмa Вeљe Брдo, Мрaцeљи, Гaгoшкo Ждриjeлo,
Крaмoлин, Дубoвик, Сeљaнски Дубoвик, Грaдинa, Гoрштинa, Ушитaц, Орлуja
грeдa, Туњe, Дeбeлo брдo, Вeлики и Мaли Стрaжaник (сa зaпaдa и jугoзaпaдa) и
Орaхoвским пoљeм (сa jугa).
Прoстoрним плaнoм РЦГ прeдвиђa сe рeкoнструкциja oвoгa путa у
рeгиoнaлни пут.
Вриjeднoст нeкoг oбjeктa, a пoгoтoвo инфрaструктурнoг, у кoрeлaциjи je
сa пoдизaњeм квaлитeтa живoтa у нeкoм прoстoру, интeгрисaњу функциja у
прoстoру и oчувaњу и унaпрeђeњу aмбиjeнтaлних вриjeднoсти и oсoбeнoсти
прoстoрa.
Одaбрaни пут Риjeкa Црнojeвићa – Вирпaзaр je oсoбeн пo рaзличитим
aспeктимa. Њихoвим рaзмaтрaњeм дoлaзимo дo зaнимљивих инпутa зa
сaврeмeнo прoмишљaњe и дjeлoвaњe
2. Прoстoрни aспeкт
Пoвeзивaњeм двa, зa тaдaшњe приликe у Црнoj Гoри, вaжнa тргoвaчкa
цeнтрa, oднoснo пaзaрa нa Риjeци Црнojeвићa и Виру, сaoбрaћajнo су пoвeзaни и
Цeтињe и Пoдгoрицa сa Вирпaзaрoм, a вoдeним путeм и сa Скaдрoм. Пoсeбнoст
трaсe oвoгa путa у цjeлини сe сaглeдaвa и дaнaс, стo гoдинa нaкoн њeгoвoг
зaвршeткa и кoнцeпт сe у пoтпунoсти пoтврђуje. Пoсeбнoст je у извaнрeднoм
избoру и вoђeњу трaсe и пaжљивoм oднoсу прeмa прoстoру. С jeднe стрaнe,
пoвeзуjу сe брojнa нaсeљa (сeлa и зaсeoци) тaкo штo сe пут пeњe висoкo изнaд
jeзeрa, a истoврeмeнo сe нa пoгoдним мjeстимa трaсa спуштa дa би пoвeзaлa
прилaзe мaлим пристaнимa. Нeкoликo видикoвaцa пружa нe сaмo мoгућнoст
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jeдинствeних пoглeдa нa Скaдaрскo jeзeрo, вeћ и инфoрмaциjу o суптилнoм
oднoсу грaдитeљa путa прeмa прoстoру. Нeствaрнa љeпoтa прeдjeлa нaвoди нa
пoмисao дa je трaсa бирaнa дa будe прaвa туристичкa aтрaкциja. Пут je тaкo
срaстao сa прирoдoм тe сe мoжe зaкључити дa je у пoтпунoсти гeнeрисaн сaмим
прeдjeлoм.

Карта 1.
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Изгрaдњoм jaдрaнскe мaгистрaлe, срeдинoм 60-тих гoдинa 20.в., прaвaц
Вирпaзaр – Риjeкa Црнojeвићa – Цeтињe дoбиja нoву мoгућнoст зa туристичку
вaлoризaциjу циjeлoг прoстoрa уз трaсу. Мeђутим, изгрaдњa прaвцa Пoдгoрицa –
Цeтињe – Будвa, a и кaсниjи нeпoвoљaн eкoнoмски и пoлитички кoнтeкст, oд
крaja oсaмдeсeтих гoдинa дo крaja дeвeдeсeтих, дoприниjeли су зaпoстaвљaњу и
дeгрaдaциjи пoсмaтрaнoг пoдручja.
Пoдaци из пoписa 2003.г.за насеља у посматраној зони дати су према
пописним круговима, у конкретном случају нека насеља су исказана
појединачно, а нека груписана. Комарно 25становника, Трново 18, Крушевица 1,
Браћени и Миловићи 19, Липовик и Ријечани 20, Доње Село (Чуковићи, Њиве,
Зајчина, Заштек, Подсељани) 25, Дујева (Трнов До, Михаиловићи, Гагоши) 2.
У прoстoрнoм плaну пoсeбнe нaмjeнe НП Скaдaрскo jeзeрo eвидeнтирaни
су спoмeници културe из рaзличитих истoриjских пeриoдa, a нa пoдручjу крoз
кoje прoлaзи пут Вирпaзaр – Риjeкa Црнojeвићa нaлaзи сe извjeстaн брoj.
Архeoлoшки лoкaлитeти из прaистoриja: Дуjeвскa пeћинa (пaлeoлитскa
стaништa) и пeћинe Спилa, Бaбутушa и Грбoчицa.
Срeдњeвjeкoвни лoкaлитeти: Риjeчки грaд, црквa св. Блaгoвeштeњa у
Јeксимa и црквa св. Никoлe у Риjeци Црнojeвићa.
18 и 19.в.: зимски двoрaц св. Пeтрa Цeтињскoг и Дaнилoв мoст.
Урбaнe цjeлинe: Вирпaзaр и Риjeкa Црнojeвићa.
Вриjeднe рурaлнe цjeлинe и рибaрскa пристaништa: Виjeчaни, Трнoв Дo,
Михaилoвићи, Чукoвићи, Пoдсeљaни, Кoмaрнo и Крушeвицe.
Трeбa пoсeбнo издвojити нaсeљe Пoдсeљaни пo зaнимљивoм спojу
прирoдних и физичких структурa. Нaсeљe je фoрмирaнo уз пoтoк Зajчинa и
вeћинa кућa je пoстaвљeнa тaкo дa кoристи eнeргeтски пoтeнциjaл пoтoкa.
Нeкaдa je нaсeљe имaлo 16 млинoвa. Дaнaс пoврeмeнo рaди нeкoликo и плaнирa
сe рeкoнструкциja млинa Вуjoвићa. 2002.г. je биo jeдaн стaлни стaнoвник.
Близинa Пoдгoрицe, Цeтињa и Бaрa кao вeликих цeнтaрa je у пeриoду
индустриjaлизaциje узрoкoвaлa дeмoгрaфскo прaжњeњe oвoгa прoстoрa.
истoврeмeнo, близинa тих цeнтaрa oмoгућуje и брojнe aктивнoсти, прeтeжнo у
дaнимa викeндa, тe прoстoр ниje нaпуштeн. Тaкoђe, близинa oвих цeнтaрa мoжe
дa будe и гeнeрaтoр нoвoг нaсeљaвaњa билo рaниjих стaнoвникa из oвих нaсeљa
кojи су сe прeсeлили у нaвeдeнe грaдoвe, билo других кojи ћe уoчити брojнe и
рaзнoврснe пoтeнциjaлe пoдручja.
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3. Екoлoшкe oсoбeнoсти
Пoдручje je кaрaктeристичнo пo вeликoм брojу биљних и живoтињских
врстa. Кoпнeну вeгeтaциjу чинe шумe и шикaрe, oд кojих сe истичу зajeдницe
бjeлoгрaбићa и хрaстa мeдунцa, сa нaрoм, зeлeникoм и дрaчoм. нa вишим кoтaмa
пoстoje и зajeдницe цeрa, a пoдручje je бoгaтo и љeкoвитим биљeм.
Уз oбaлe jeзeрa су врбoвe и тoпoлoвe шумe, кao и буjнa вeгeтaциja виших
вoдeних биљaкa. нa пoдручjу jeзeрa дeтeрминисaнo je 930 врстa aлги, oд кojих су
прeкo стoтину риjeткe врстe.
Облaст je бoгaтa и инсeктимa, мeђу кojимa имa и joш нeистрaжeних и
eндeмских врстa, вoдoзeмцимa и мeкушцимa. Јeзeрo je бoгaтo рибoм, имa их 22
врстe, oд кojих пoсeбнo циjeњeнe крaп (jeзeрски шaрaн), укљeвa, клиjeн, скoбaљ,
jeгуљa и скaкaвицa.
Ипaк, jeзeрo je нajпoзнaтиje кao oрнитoлoшкo пoдручje мeђунaрoднoг
знaчaja. Описaнo je 279 врстa птицa, стaлнo нaстaњeних и oних кoje зимуjу нa
jeзeру.
Прoстoр имa и зaнимљиву фaуну. oсим лoвнe дивљaчи:дивљa свињa,
лисицa и зeц, зaступљeни су и вjeвeрицe, пухoви, кунe, видрe, и jaзaвци.
Зaнимљивoст прeдстaвљa 16 врстa слиjeпих мишeвa кoje су свe зaштићeнe.
4. Амбиjeнтaлнoст
Пoсeбнa вриjeднoст oвoгa путa je вeлики брoj видикoвaцa, чиjи oбилaзaк
je сaм пo сeби рaзлoг дa сe прoђe тим путeм.
Нa кaрти 2. су oбиљeжeнe нeкe oд oдaбрaних пoзициja видикoвaцa, a нa
фoтoгрaфиjaмa пaнoрaмaмe пoсмaтрaнe сa тих пoзициja.
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У кoнципирaњу прojeктнoг зaдaткa рeкoнструкциje пoсмaтрaнoг путa,
приoритeт je дeтaљнo истрaживaњe визурa и лoкaциja видикoвaцa. Осим oстaлих
брojних зaнимљивoсти и пoтeнциjaлa oвe зoнe, aмбиjeнтaлнa вриjeднoст трaсe
путa je изузeтнo вaжнa у вaлoризaциjи прoстoрa. Из тoгa рaзлoгa и приликoм
рeкoнструкциje путa трeбa прилaгoдити свe пeрфoрмaнсe бeзбjeднoм и
приjaтнoм пoсмaтрaњу пejзaжa.
5. Истoриjски кoнтeкст
Грaдњa путeвa у свaкoм истoриjскoм пeриoду прeдстaвљaлa je oдрaз
oргaнизoвaнoсти зajeдницe зa пoбoљшaњe нe сaмo кoмуникaциja, вeћ
прeвaсхoднo стaњa урeђeнoсти прoстoрa и живoтних услoвa тe зajeдницe.
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Одaбрaнa истoриjскa дoкумeнтa зaнимљивo прeдстaвљajу нaчин грaдњe
oвoгa и уoпштe путeвa у Црнoj Гoри у вриjeмe књaзa и крaљa Никoлe.
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6. Тeхнички aспeкт
Пут je у нeпрeстaнoj упoтрeби oд 1905 гoд., aли пo дaнaшњeм изглeду,
oчиглeднo je дa ниje вaљaнo oдржaвaн, a прeкoмjeрнo je кoришћeн. oд нaвeдeних
15 нaсeљa кoja су, измeђу Вирпaзaрa и Риjeкe Црнojeвићa, пoвeзaнa oвим путeм,
10 je у Општини Цeтињe, a 5 у oпштини Бaр.
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Јeдaн je oд првих кoлских путeвa у Црнoj Гoри ширинe 5 мeтaрa. Сaдa je
рaнгирaн кao лoкaлни пут ширинe три мeтрa (прeкo мaкaдaмскe пoдлoгe,
aсвaлтирaнa je трaкa ширинe три мeтрa). Првoбитнa трaсa путa ширинe 5м
укaзуje дa je мoгућa рeкoнструкциja сa прoширeњeм дo ширинe кoлoвoзa oд 6 м,
a дa сe битнo нe рeмeти пoстojeћa трaсa и њeнa уклoпљeнoст – пoвeзaнoст сa
прeдjeлoм. Истo вaжи и зa пoбoљшaњe кaрaктeристикa кривинa и нaгибa, иaкo
ћe, вjeрoвaтнo нa нeким мjeстимa нaгиби прeлaзити мax., a нa нeким мjeстимa ћe
сe, нa мaњим пoтeзимa, нaпуштaти трaсa сaдaшњeг путa збoг изгрaдњe кривинa
вeћeг рaдиjусa.
У вaриjaнти дa сe идe нa рeкoнструкциjу путa кao спeцифичнoг oбjeктa
грaдитeљскoг нaслeђa рaди пoтпунe зaштитe aмбиjeнтa, сaмo у ширини oд 5 м,
имa мнoгo рaзлoгa дa сe зa мoтoрни сaoбрaћaj извeдe кoлoвoзнa трaкa oд три
мeтрa и двoсмjeрнa бициклистичкa стaзa oд двa мeтрa (вaриjaнтa: 1+ 3+1).
7. Мoдeл мoдeрнизaциje уз oчувaњe aутeнтичнoсти
Прoстoрним плaнoм Рeпубликe Црнe Гoрe прeдвиђeнa je рeкoнструкциja
oвoгa путa рeгиoнaлни. У тoм кoнтeксту пут je пoсмaтрaн сaмo у функциjи
мoтoрнoг сaoбрaћaja, бeз рaзмaтрaњa нaвeдeних вриjeднoсти и спeцифичнoсти
прoстoрa у кoридoру путa. Мoжe бити инспирaтивaн примjeр прojeктa
рeкoнструкциje пругe Ужицe – Вишeгрaд и oгрoмнoг интeрeсoвaњa зa путoвaњe
тoм пругoм. Јaснo je дa рeкoнструкциja oвoг путa (и других кojи су пoмeнути)
зaхтиjeвa пoсeбaн плaнeрскo прojeктaнтски приступ кojи ћe oбeзбиjeдити
oчувaњe aутeнтичнoсти прoстoрa, aли и функциjу oживљaвaњa систeмa нaсeљa
кoje oвaj пут пoвeзуje. У мoдeл трeбa укључити и првoбитни кoнцeпт
пoвeзивaњa путa сa вoдним сaoбрaћajeм. Нaимe приближнo у вриjeмe кaдa je
грaђeн oвaj пут, oснoвaнo je "пaрoбрoдскo друштвo црнoгoрскo", чиjи су брoдoви
сaoбрaћaли oд Риjeкe Црнojeвићa, прeкo Вирпaзaрa дo Скaдрa.
Пoнoвo je aктуeлизoвaн, приje вишe дeцeниja зaпoчeти прojeкaт
рeгулисaњa вoдa Скaдaрскoг jeзeрa и риjeкe Бojaнe. Експeртски тимoви
рeпубликe Црнe Гoрe и Рeпубликe Албaниje извjeштaвajу o дoбрим изглeдимa дa
сe oвaj прojeкт зaврши и пoчнe рeaлизaциja. Бojaнa би пoстaлa плoвнa и
oмoгућилa би сe вeзa мoрскoг, рeчнoг и jeзeрскoг сaoбрaћaja. oвo би дaлo нoви
импулс прoстoру у зoни путa Вирпaзaр – Риjeкa Црнojeвићa и, свaкaкo, сaмoм
путу.
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Др. Милосав Ђорђевић 81
ИДЕЈНИ КОНЦЕПТ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ
Апстракт: У раду је приказан идејни концепт организације за
дефинисање визије и стратегије привредног развоја друштва. Објашњене су
главне активности као и методе које предложени концепт предвиђа. У основи
концепта је идеја према којој се прво анализирају индикатори квалитета
живота, односно сви релевантни показатељи и то по деловима државне
територије (регионима), што значи да се прво креирају регионалне визије и
стратегије развоја, а затим се на основу таквих докумената дефинише
стратегија развоја друштва у целини. Регионалне стратегије, чију израду
организују локалне самоуправе, морају бити усклађене са главним друштвеним
циљевима. Реализација државне стратегије и регионалних стратегија одвија се
у сталној интеракцији државних институција, локалних самоуправа и
међународног удружења.
Кључне речи: друштво, организација, стратегија, привредa, развој

A CONCEPT FOR DEFINING THE STRATEGY
OF ECONOMY DEVELOPMENT
Abstract: In this paper we presented a concept of organization for defining
the vision and strategy of economic development of a society. We explained main
activities as well as the methods assumed by the proposed concept. The concept is
based upon an idea according to which we first analyse the life quality indicators,
namely all relevant indicators by parts of the state territories (regions) meaning that
we firstly create regional visions and development strategies, after which we use them
as a base for defining the strategy of society development in general. The regional
strategies, whose creation is organized by local authorities, must be in compliance
with main social goals. Materialization of governmental and regional strategies is in
continual interaction with governmental institutions, local authorities and
international environment.
Key words: society, organization, strategy, economy, development
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1. Увод
Савремена друштва су изложена утицајима процеса глобалнизације који
су претежно изазвани непрекидном борбом за нова тржишта и за конкурентност
на већ постојећим тржишним просторима. У случају земаља које пролазе кроз
"фазу транзиције", ситуација је још комплекснија, јер су поред већ поменутих
макро дејстава из окружења суочена са утицајима сопствених трансформација,
као што су промена власничких односа, промена законске регулативе, системска
и парцијална реструктурирања и др. По правилу, ради се о друштвима чија је
позиција на међународном и сопственом тржишту неповољна, са свим
последицама које из тога призлазе.
Србија је пример таквог "друштва у транзицији", а додатно је суочена и
са бројним проблемима који су резултат драматичних догађања на просторима
бивше Југославије. Релативно успорен напредак у привредном развоју и
интегративним процесима утиче на квалитет живота. Уочљив је конфликт
циљева, где са једне стране постоји потреба за брзим прилагођавањима друштва
и привреде променама у окружењу, а са друге, природa процесa тог усклађивања
je таква да неминовно узрокује погоршање квалитета живота у појединим
сферама.
По мишљењу аутора овог рада, изузетно је важно да друштво има јасну
визију привредног развоја и да има добро осмишљену развојну стратегију, чијој
ће реализацији бити прилагођена организација друштва. За креирање визије,
стратегије и организације неопходно је претходно утврдити стварну слику
стања. При томе није довољно ослањање само на статистичке показатеље, већ је
потребно утврдити индикаторе квалитета живота, реалне потенцијале, слабости
и претње. Важно је да анализе буду довољно детаљне и свеобухватне, а што
даље значи да их треба спровести по деловима државне територије, односно
регионима. На тај начин се искључује могућност закључивања на основу
упросечених глобалних статистичких показатеља који често могу довести до
погрешних закључака, приказујући стање бољим или горим него што стварно
јесте. Осим тога, неопходно је анимирати што више институција, нарочито
локалних самоуправа, али тако да читав систем организације делује
синхронизовано у циљу реализације стратегије развоја привреде.
Садашњи механизам привредног развоја у основи је заснован на процесу
приватизације - као главном покретачу, од кога се очекује да усмери привредни
развој према тржишним захтевима. Као резултат оваквог опредељења данас већ
имамо бројне примере карактеристичне за "период инвестиционих заблуда",
који је наступио и пре окончања приватизације. Данас је очигледно да многа
приватизована предузећа развојно стагнирају због погрешних процена
потенцијала, како у тржишном смислу, тако и у погледу расположивих ресурса,
инфраструктуре и др. Приметна су опредељења за интезивирање привредног
развоја подстицањем развоја малих и средњих предузећа, која осим спорадичних
случајева, не успевају да се квалитетно позиционирају на глобалном светском
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тржишту. Искуства других земаља говоре да се развој малих и средњих
привредних субјеката може остварити под условом да у земљи постоје развијена
велика предузећа која стварају тржиште за своје потенцијалне испоручлаце.
Очигледно је да визију и стратегију привредног развоја треба базирати
на реалним предностима домаћих ресурса и на добро процењеним и
дефинисаним активностима који ће омогућити превазилажење слабости и
претњи у окружењу, а што треба да олакша укључивање наше привреде у
глобалне светске токове.
2. Концепт организације за дефинисање визија и стратегија
привредног развоја
Главни стратешки циљ сваког друштва, па и српског, требало би да буде:
жељени квалитет живота грађана који на овој територији живе. У Србији је
очигледна хетерогеност нивоа развијености по регионима, што је последица
вишедеценијског одсуства бриге за уравнотеженост развоја на свим деловима
територије. Пошто нема свеобухватних и квалитетних анализа по регионима, то
се веома често као предности и снаге или слабости у појединим областима
истичу подаци који нису ни научно ни стручно проверени са неопходних
гледишта. Стога је на основу спроведених истраживања предложен идејни
концепт за дефинисање визије и стратегија развоја, како је приказано на слици 1.
Према предложеном концепту, од стране надлежних државних
институција одредиће се региони у којима ће бити извршене детаљне анализе
(ПД1). Оптимално је решење које преко региона обухвата целокупну територију
државе. Ове институције ће дефинисати методе и поступке за анализе и израду
стратегија развоја (ПД2). Регионима се достављају основни циљеви друштва
(ДД1) и одговарајућа упутства укључујући методе и поступке за даљи рад (ДД2).
Реализацију активности које даље следе треба да организују локалне
самоуправе, ангажујући компетентне организације и појединце. Уз коришћење
података из локалних база (ПЛ1), треба спровести истраживања и утврдити
индикаторе квалитета живота (процес ПЛ1). Затим је потребно формирати групе
показатеља који ће бити предмет даље анализе (ПЛ2). Као свеобухватна и
релевантна метода за утврђивање реалног стања предложена је SWOT анализа
(ПЛ3), чија је примена детаљније објашњена у наставку рада. Резултати SWOT
анализе (ДД2) треба да буду основа за пажљиво креирање регионалних визија и
стратегија (ПЛ4, ДЛ3) и даље за дефинисање државне визије и стратегије (ПД4).
Предложени концепт подразумева ажурирање постојеће статистичке
базе података, првенствено оних који су променљиви са временом. Такође,
традиционални макроекономски индикатори ће бити проширени резултатима
свеобухватних истраживања квалитета живота.
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метода и
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ДЛ1
База
података
ПЛ4 Дефинисање
визија и
стратегија
привред. развоја

ПЛ5 Организација
за реализацију
регионалних
стратегија

ПЛ6

Реализација
стратегија

Слика
Шема концепта
Ознаке:
ПДи 1:
- Прпцеси
државнихорганизације
институција; заПдефинисање
Ли - Прпцеси локалних самоуправа
ДДи - Документа државних институција; ДЛи - Документа локалних самоуправа

визије и стратегије развоја друштва

Слика 1: Концепт организације за дефинисање визија и стратегија
привредног развоја
3. Индикатори квалитета живота
Савремену глобалну политику карактерише интеграција три области:
економија, добробит друштва и животна средина. Ова интеграција намеће и
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продубљује дијалог о квалитету живота ради објашњавања уско повезаних и
међусобно зависних фактора. Calvert-Henderson-ови индикатори квалитета
живота су истражени и дефинисани са циљем да се користе у друштвеном
амбијенту САД [1]. Међутим, према мишљењу аутора овог рада, индикатори су
довољно универзалног карактера, тако да се могу одредити и користити и код
нас. У овом раду дата су кратка објашњења појединих индикатора квалитета
живота, које треба детаљно истражити и налазе уврстити као реалне статистичке
показатеље ради коришћења у процесима дефинисања визије и стратегије, према
концепту објашњеном у претходном поглављу.
3.1 Образовање
Знање се данас сматра кључним фактором економског развоја и једним
од основних људских права. Индикатор даје општи поглед на актуелно стање,
бавећи се фундаменталним питањима: Ко се бави образовањем? Где људи уче?
Шта студенти уче и како? Зашто улагати новац у образовање?
3.2 Запосленост
Индикатор запослености првенствено анализира незапослене и њихове
проблеме (брига за егзистенцију, старост, болест, и децу). Оригинални "CalvertHenderson Employment" модел омогућава више информација о променама на
тржишту рада, о времену проведеном у тражењу посла и слично, тако да се могу
утврдити разлике у показатељима у односу на официјелне статистичке податке.
3.3 Енергија
Овај индикатор спада у групу најважнијих за укупну продуктивност
економије, а тиме и њене конкурентности. Анализира се коришћење различитих
врста енергената, нарочито оних фосилног порекла, јер умањујњују тржишну
флексибилност уз истовремено повећање контаминације животне средине и
ненадокнадиво трошење природних ресурса.
3.4 Животна средина
Индикатор обухвата интеракције између хуманог друштва, економских
процеса и природе, истовремено указује на бригу друштва и фокусира се на
већину грађана. У средишту пажње су вода, ваздух, земљиште. Кроз мерила која
даје овај индикатор могу се разумети узроци деградације и дефинисати и кораци
које треба предузети.
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3.5 Здравље
Здравље се од стране Светске здравствене организације дефинише као
"стање потпуне физичке менталне и социјалне добробити". Међутим, здравље не
постоји у изолацији, већ је пре производ интеракције људске природе и
изграђене животне средине, социо-економског статуса, психо-физичких услова
и културних норми, веровања и генетског наслеђа. Овај индикатор указује на
карактеристике садашњег модела здравства и помаже разјашњењу главних
системских проблема. У развијеним земљама фокусирани су на превенцију,
редукцију стреса и избор начина живота.
3.6 Људска права
Дефинисање људских права је контроверзни процес, посебно због тога
што је дубоко укорењен у моралу, идеји правде и поштовању човека као
људског бића. Овај индикатор посматра стање људских права у широком
простору: основна права на личну сигурност (слобода од насиља у кући,
приступ храни, нези, медицинској помоћи, одевању); права у сфери јавног
живота (слобода говора, верисповести, права на удруживање, бирачка права и
др.); права особа у затворима, смртној казни, расној и полној дискриминацији
итд. Индикатор је један од круцијалних за евалуацију квалитета живота.
3.7 Приход
Индикатор прихода анализира конвенционалну макро-статистику да би
сe дошло до важних информација у вези са породичним приходима и утврдили
трендови у животном стандарду. Општи Calvert-Henderson-ов модел прихода
приказан је на слици 2, који илуструје корелације различитих фактора са
економским кретањима.
3.8 Инфраструктура
Овај индикатор показује који значај у земљи има инфраструктура у
односу на економију (аутопутеви, железница, луке, аеродроми, мостови,
комуникациони системи, испоручлаци енергије, водоводи и др.). Данас се мисли
на инфраструктуру која укључује образовање и развој, компјутерске мреже, и
системе подршке државним наплатама. Фактор се поставља у релацију са
заштитом животне средине, становањем, образовањем, здрављем и
безбедношћу.

218

Идејни концепт за дефинисање стратегије развоја привреде
_____________________________________________________________________
3.9 Национална безбедност
Национална безбедност би требало да припада стању ума - нечему што
осећамо. Фактор упућује на улогу грађана и највиших државних институција у
националној безбедности. Поред тога овај индикатор може да укаже на разлику
између војних стратегија и превентивних активности путем дипломатије.
3.10 Јавна безбедност
Индикатор јавне безбедности испитује ефикасност друштва кроз
показатеље о случајевима неуспеха да се спрече дешавања која су резултирала
смрћу и повредама. Велика већина случајева смрти и повреда потиче од догађаја
који не спадају у уобичајену дефиницију злочина. Безбедност значи више од
пуког отсуства злочина. Она значи безбедно физичко окружење, укључујући ту
и безбедне производе и саобраћајнице. Овај системски поглед даје увид у
смањење индивидуалног ризика. Акценат се ставља на начине за смањење неких
од ових опасности путем колективних акција.
3.11 Рекреација
Овај индикатор долази изван материјалног аспекта егзистенције и
фокусира здравље тела и духовно расположење, као и афирмацију или ширење
друштвених контаката. Данас је потребно више времена за рекреативне
активности, а то се одражава на лични буџет. Истражено је тринаест главних
типова рекреације, а укључене су религиозне активности, уметност, хобији,
виртуелне игре, спортови, друштвене прославе, игре и путовања.
3.12 Становање
Циљ је да се утврде истинити показатељи о врстама и начинима
становања, првенствено о власништву над кућама и становима и свим
проблемима који се тичу ове области. Неједнакост је највише видљива у
разлици која постоји у квалитету становања припадника различитих расних,
етичких и социјалних група.
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СТАНДАРД ЖИВОТА
(ЕКОНОМСКО ДОБРО)
ДЕМОГРАФИЈА

БОГАТСТВО

ПРИХОД

Акције
Некретнине

Старост/Породица
Образовање
Раса/Етничка припадност

ПРИХОД СА

ПРИХОДИ
ИЗВАН ТРЖИШТА РАДА

Плаћена сатница
Бенефиције по сату

Капитални приход
Државне субвенције
Остали приходи

4. Формирање
група показатеља
ТРЖИШТА РАДА

Слика 2: Општи модел прихода
Коришћењем одговарајућих ажурираних и проширених база података
треба издвојити и груписати оне показатеље чијом се анализом може добити
комплетна и довољно поуздана слика стања у различитим областима, тако да се
може формирати стратегија привредног развоја. У наставку је приказано могуће
груписање показатеља. Због ограниченог простора, аутор је у овом раду
издвојио, као илустрацију, само неке групе показатеља које треба анализирати,
подразумевајући при томе да комплетна анализа свеобухватност.
4.1 Географија, топографија и природна богатства региона
Показатељи о географским карактеристикама и топографском профилу
треба да садрже податке као што су: положај региона и окружење другим
регионима, територијална подела на општине/градове, површине територија,
опис рељефа (учешће равничарских и планинских предела у површини региона),
хидрографски подаци (водотокови, језера, вештачке акумулације) и климатске
карактеристике региона. Даље, треба утврдити просторни карактер региона који
је одређен унутрашњом структуром и процесима који су утицали на његово
формирање (на пример: индустријализација, аграризација/деаграризација,
урбанизација). Битно је да се прикажу историјска кретања показатеља о таквој
структури. Такође, важно је да се прикаже обим реализованих инвестиција по
гранама привреде током времена (индустрија, рударство, пољопривреда,
грађевинарство и др.), карактеристични производи који доминантно
репрезентују ове гране, учешће у бруто националном производу.
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Природна богатства су важан сегмент у оквиру ове групе показатеља.
Неопходно је дати податке о рудним богатствима по врстама, минералним
водама, квалитету пољопривредног земљишта, дрвној маси (шумама) и слично.
4.2 Демографија, запосленост и социјална ситуација
Подаци о становништву треба да садрже историјски приказ промена и то
по општинама, како би се могло утврдити кретање у овој области и узроци
стања. Подразумева се приказ података о наталитету, морталитету, природном
прираштају, миграцији и кретању старосне структуре становништва. Подаци о
кретању запослености, односно незапослености приказују се по општинама и то
по старосној и квалификационој структури, тако да се могу утврдити трендови.
У оквиру ове групе показатеља приказују се подаци о приходима по
становнику и породици, укључујући и врсте обавезне социјалне заштите,
односно државних субвенција у ту сврху.
4.3 Инфраструктура
Приказују се подаци који омогућавају детаљно сагледавање комплетне
инфраструктуре у региону (електроенергетска инфраструктура, комуникацијска
структура, путна и железничка мрежа, саобраћај водом и ваздухом, снабдевање
водом, решавање отпадних вода и сл.).
4.4 Образовање
Подаци о образовању приказују структуру становништва по образовном
нивоу, начине образовања и регионални распоред образовних институција.
4.5 Здравство
Подразумева се да ова група показатеља садржи податке о мрежи
примарног, секундарног и терцијарног нивоа заштите. Такође неопходно је
приказати начин остваривања здравствене заштите и распоред здравствених
установа, како би се могла проценити доступност здравствених услуга.
4.6 Спорт и култура
Доступност спортских рекреативних и културних садржаја треба да буде
приказана у виду података о клубовима, удружењима, установама и њиховој
распоређености у региону. Такође, неопходно је дати податке о учешћу
становништва у спортским, рекреативним и културним активностима.
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4.7 Економија и бизнис
Приказују се макроекономски индикатори по секторима, затим
структура пословних субјеката, структура производа и производње, сервисна
структура, банкарски систем, истраживања, технологије и иновације, приходи,
расходи, трговински биланси и инвестиције.
5. SWOT анализа
SWOT анализа је интегрални аналитички оквир за анализу спољњег и
унутрашњег окружења, у овом случају региона и друштва у целини. Реч SWOT
је акроним енглеских речи: Strengths (снаге), Weaknesses (слабости),
Opportunities (могућности, прилике, шансе), Threats (претње) [2]. Овом анализом
добијају се релевантне информације о снагама и слабостима самог региона,
односно друштва и приликама и претњама у окружењу које постоје у тренутку
утврђивања полазног стања. Сагледавањем унутрашљих снага и слабости и
узимањем у обзир могућности и претњи из окружења могу се дефинисати
стратегије које ће обезбедити минимизирање слабости и претњи и оптимално
коришћење снага и могућности (прилика).
Метода представља погодан алат за одређивање компаративних
предности региона и упућује на развојне циљеве и приоритете. Пожељно је да се
анализа уради прво секторски, по свим групама показатеља или неком другом
секторском поделом, а затим по истом принципу, интегрална анализа [3,4].
Због просторног ограничења, у овом раду је приказан, као илустрација,
поступак интегралне SWOT анализе. На основу анализе група показатеља и
индикатора квалитета живота потребно је идентификовати снаге, слабости,
могућности и претње, а приказ се даје табеларно.
У табели 1 дато је, као пример, стање једног претпостављеног региона.
Тако разврстани параметри затим су распоређени у SWOT матрицу (Слика 3) и
то детаљном анализом и одговарањем на питања, као што су: Да ли нека снага
региона истовремено може садржати и претњу са гледишта окружења ? Да ли
нека могућност садржи и претњу?
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Табела 1: Пример "слике стања" у претпостављеном региону
СНАГЕ
СЛАБОСТИ
S1: Повољан географски положај
W1: Висока стопа незапослености
S2: Стручна радна снага
W2: Недостатак дом. и страног капитала
S3: Индустријска традиција
W3: Мало локално тржиште
S4: Чиста животна средина
W4: Застареле технологије
S5: Квалитетна образовна структура
W5: Одлив стручног кадра
...
...
...
...
...
...
МОГУЋНОСТИ
ПРЕТЊЕ
O1:
Могућности развоја малих T1: Слаба конкурентност
предузећа
T2: Политичка нестабилност шире регије
Школовање,
усавршав., T3: Визни режим за иностранство
O2:
преквалифик.
T4: Недовољно улагање у развој
O3: Традиционалне мултикултуралне T5: Немотивисаност
...
везе
...
...
O4: Солидна инфраструктура
O5: Ниска стопа пореза на добит
...
...
...

Анлизом снага, могућности, слабости и претњи, стварају се услови за
дефинисање визије и стратегије привредног развоја региона. У наставку су дати
примери, као илустрација.
5.1 Визија
Динамични економски регион, који ће одрживим развојем омогућити
бољи квалитет живота свих становника у свим локалним заједницама и
подржати интегративне процесе.
Анлизом снага, могућности, слабости и претњи, стварају се услови за
дефинисање визије и стратегије привредног развоја региона. У наставку су дати
примери, као илустрација.
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Могућности
(O) О К Р У Ж Е Њ Е

Претње
(T)

Снаге
(S)

Слабости
(W)

РЕГИОН

S

W
T4

S2

T1

T3
T2

S4

W

W
S1

WT

S3

T5

W

O4

O1

O2 W

S5
O5

S

O3

W

Слика 3: Матрица SWOT анлизе
5.2 Стратегија привредног развоја
Из матрице SWOT анлизе (слика 3) види се да посматрани параметри
треба да пређу у квадрант SO где се примењује стратегија "искористити". то се
може постићи применом стратегије ST ("супроставити се"), WT ("избећи") i WO
("тражити"). На пример, у конкретном случају стратегије би могле бити следеће:
ST - стратегија, пример параметра "стручна радна снага" (S2): Применом
организоване и континуалне едукације регион ће се супроставити претњи
заостајања у области знања у односу на одговарајуће секторе у окружењу, чиме
му ова снага постаје и шанса. На исти начин анализирају се и други параметри
ове групе.
WT - стратегија, пример параметра: "недостатак домаћег и страног
капитала" (W2): Стимулативним мерама намењеним потенцијалним
инвеститорима, као што су давање грађевинског земљишта под повољним
условима, смањење локалних такси и слично, може се избећи претња заостајања
у развоју услед недостатка капитала, па ова слабост постаје шанса и тако редом.
WO - стратегија, пример параметра "могућност развоја малих предузећа"
(О1): Креирање механизама кластера у циљу стимулисања малих и средњих
предузећа унутар региона и друге мере из надлежности локалних самоуправа.
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Спровођењем претходно описаних стратегија, регион ће смањити утицај
слабости и претњи а ојачаће своје снаге и могућности које треба да омогуће
конкурентност на домаћем и страном тржишту, привредни раст и побољшање
квалитета живота.
6. Закључци
•

Стратегија привредног развоја друштва треба да буде реално
спроводљива у интеракцији са окружењем и да омогући побољшање
квалитета живота становништва;

•

Организација за израду визије и стратегије привредног развоја
подразумева реализацију активности коришћењем релевантних научних
метода;

•

Детаљне анализе треба извршити по деловима територије (регионима),
затим креирати регионалне стратегије и у складу са њима државну
стратегију развоја привреде; Државна стратегија се формира пажљивом
анализом регионалних стратегија и синтезом истих врста снага,
могућности, слабости и претњи, као и дефинисањем глобалних ST, WT и
WO стратегија. Уколико је потребно, стратегије се могу оптимизирати
делимичним понављањем појединих активности, како би се обезбедила
усклађеност са главним друштвеним циљевима.

•

Неопходно је истражити индикаторе квалитета живота становништва
укључити резултате у проширену и ажурирану статистичку базу
података, а затим формирати групе релевантних показатеља из свих
области;

•

Као интегрални аналитички оквир за анализу спољњег и унутрашњег
окружења предложена је SWOT анализа. Метода представља погодан
алат за идентификовање снага, слабости, могућности и претњи, а
матрица SWOT анализе је добра основа за дефинисање стратегије
развоја привреде.

•

Реализацију државне стратегија организују надлежне државне
институције, а реализацију регионалних стратегија организују локалне
самоуправе.

•

Предложени идејни концепт омогућава континуално праћење
реализације кроз интерактивне токове информација између државних и
локалних институција и међународног окружења.
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РЕФОРМЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЕУ, ЦИЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Апстракт: Аутори разматрају савремене реформе пољопривреде у
оквиру Европске уније (ЕУ), земаља Централне и Источне Европе (ЦИЕ) и
Републике Србије.
Реформе су инициране на глобалном нивоу, у оквиру Светске трговинске
организације (СТО), где се воде дуготрајни преговори о субвенцијама, царинама
и трговини аграрним производима.
Реформе пољопривреде су посебно одмакле у ЕУ, ефикасно се одвијају у
земљама ЦИЕ, док су у Србији споре и неефикасне. Потребно је, сматрају
аутори, користити позитивна искуства ЕУ и земаља ЦИЕ.
Кључне речи: реформе, пољопривреда, ЕУ, земље ЦИЕ, аграрна
политика, аграрни сектор, финансирање, транзиција.

REFORMS OF AGRICULTURE IN THE EU, CEE AND
REPUBLIC OF SERBIA
Abstract: The authors deal with the current reforms in agriculture within the
European Union (EU), the countries of Central and Eastern Europe (CEE) and the
Republic of Serbia.
The reforms have been launcheД at the global level, within the World Trade
OrganiЗation (WTO), where the lengthy negotiations on subsidies, tariffs and
agricultural products trading are being conducted.
The reforms in agriculture in the EU have particularly progressed, in CEE
they are being carried out efficiently while in Serbia they are sluggish and inefficient.
The authors are of the opinion that it is necessary to use the positive experience of the
EU and the countreies of CEE.
Key words: reforms, agriculture, EU, countries of CEE, agrarian policy,
agrarian sector, funding, transition.
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1.

Реформа пољопривредне политике ЕУ

Када је почела и шта су мотиви реформе аграрне политике ЕУ?
1.1.1.Мултилатерални трговински преговори
Спровођење реформе заједничке аграрне политике ЕЕЗ почиње 1992.
године у вези закључака Уругвајске рунде преговора.
Уругвајска рунда је трајала осам година и завршена је 1994. године
усвајањем Финалног акта, којим је формирана СТО (Wорлd Trade Organization).
У значајне резултате спада и закључивање Споразума о пољопривреди,
текстилу и одећи, који су све до тада били изузети из примене правила ГАТТ-а,
као и о регулисању тзв. нових области (услуге, интелектуална својина,
инвестиционе мере).
Досадашња примена Споразума указује да се процес либерализације
међународне размене пољопривредних производа одвија релативно споро, што
се може објаснити отпором, пре свега развијених земаља, да се одрекну
постојећих протекционистичких мера, али и високим нивоом заштите, који
представља полазну основу за либерализацију.
Било је предвиђено да се 2000-те године покрене нова рунда преговора у
оквиру СТО, али је тај покушај пропао.
Нова рунда мултилатералних трговинских преговора, названа
развојном (девелопмент) или миленијумском, покренута је на Министрарској
конференцији у Дохи (Катар), крајем 2001. године. Преговори о пољопривреди
постали су њен саставни део. Првобитно је било предвиђено да се преговори
заврше до 1. јануара 2005. године, али је рок продужен до краја 2006. године.
Као и у досадашњим рундама преговора пољопривреда представља једно
од најкотраверзнијих питања. Наиме, САД подржане од стране Царинс групе
извозника залажу се за значајнију либерализацију трговине пољопривредним
производима. ЕУ, заједно са Јапаном, Корејом, Швајцарском и Норвешком
бране много конзервативнији приступ. Харбинсонов модалитет је компромисан,
настоји да превазиђе застоје у преговорима.
1.1.2. Преговори о пољопривреди
Преговори о пољопривреди у оквиру Доха рунде фокусирани су на пет
најзначајнијих питања: о приступу тржишту, подршци домаћој производњи,
субвенционисању извоза, специјалном и диференцираном третману земаља у
развоју и не-трговинским питањима (Покрајац Зора, 2005).
Када је у питању приступ тржишту САД се у овом модалитету залажу
за примену формуле која ће довести до хармонизације царина, односно веће
редукције високих него ниских царина. Предложено је да максимална царина
буде 25%. Такође је предложено елиминисање царинских квота, као и повећање
увозних квота за 20%.
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ЕУ се залаже за просечно снижење царина за 36% уз минимално
снижење по производу од 15%.
За разлику од ова два предлога Харбинсонов предлог предвиђа веће
стопе редукције царина за развијене земље и за више нивоа царина. Најмање
развијене земље су изузете из обавезе снижења постојећих царина.
Што се тиче нивоа подршке домаћој производњи, који је још увек
значајан, САД предлажу смањење подршке на 5% просечне вредности
пољопривредне производње у базном периоду 1996-98. година. За земље у
развоју су предвиђени посебни услови који ће им омогућити додатну помоћ
ради унапређења развоја производње.
Специјалан и диференциран третман земаља у развоју је на
различите начине третиран у предложеним модалитетима. ЕУ предлаже да
развијене земље привате увоз свих пољопривредних производа из најмање
развијених земаља ослобођен царина, као и 50% увоза из осталих земаља у
развоју.
Предлог САД не садржи конкретне сугестије у вези са специјалним и
диференцијалним третманом.
Трећи модалитет предлаже да развијене земље дозволе слободан
приступ свим пољопривредним производима из намање развијених земаља.
Што се тиче не-трговинских питања, као што су екологија, рурални
развој, радни стандарди и безбедност хране, САД у овом модалитету не
спомињу наведа питања.
1.1.3. Разлике и застоји у преговорима
Након застоја у преговорима до кога је дошло због неуспеха на
Министарској конференцији у Канкуну септембра 2004. године, они су поново
оживели у марту 2005. године. У току припрема Министарске конференције у
Хонг Конгу (децембра 2005), Комитет за пољопривреду је у новембру усвојио
извештај под називом Преговори о пољопривреди. Његова анализа указује да су
многа питања остала нерешена, да је у свим областима остало много
неусаглашених питања и алтернативних решења.
Пред преговарачима стоји веома тежак, сложен и одговоран задатак да
премосте наведене разлике, нађу компромисно решење како би се до краја 2006.
године закључили преговори о пољопривреди.
1.2. Садржај и циљеви реформе аграрне политике ЕУ
Агенда 2000 ЕУ полази управо од наведених мултилатералних
трговинских преговора. Њом се ЕУ орјентише ка реформисању и проширивању.
Главни циљеви овог документа су:
1. Повећање конкурентности, путем нижих цена пољопривредних
производа;
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2. Обезбеђење становништва квалитетнијим и здравствено погоднијим
производима;
3. Обезбеђење стабилнијих прихода и услова живота пољопривредних
произвођача;
4. Примена производних метода за побољшање животне средине и живота
животиња;
5. Стварање могућности за повећано запошљавање младих фармера и брже
пензионисање старијих произвођача.
Заједничка аграрна политика - ЦАП променила је, наиме, усмерење
од подстицања производње ка подстицању дохотка фармера, и то у два
смера: директно и путем истицања у први план циљева одрживе пољопривреде.
1.3. Реформа ЦАП-а и политике финансирања у ЕУ
Дошло је, наиме, до постепеног преусмеравања ЦАП-а у корист
појачавања мера руралног развоја. До промена је дошло још 1996. (Европска
конференција о руралном развоју - Корк), посебно 1999. (Реформа ЦАП-а
позната као Агенда 2000 - Берлин), као и најновија из јуна 2003. (усвајање нове
реформисане ЦАП – Луксембург, као и Конференција ЕУ о руралном развоју –
Салцбург, новембар 2003).
Преко циљних мера подршке ЦАП ће у будуће бити више оријентисана
у правцу задовољавања општих, јавних, растућих захтева у погледу прехрамбене
сигурности, квалитета хране, дифернцирања производа, благостања животиња,
квалитета животне средине и очувања природе и сеоског крајолика.
Резултати реформе уведене Агендом 2000 огледају се у давању новог
нагласка на помоћ руралним подручјима, њиховој привреди и друштвеној
заједници, а не само пољопривреди.
1.3.1. Системи финансирања
Агенда 2000 је задржала систем кофинансирања од стране ЕУ, али је
увела унифицирани систем мера руралног развоја, које је пратило и повећање
финансијских ресурса која су на располагању за реализацију ових мера. У
оквиру новог система понуђене су 22 мере које се могу груписати у 7 ширих
категорија: (1) инвестирање у фарм – бизнис; (2) хумани ресурси – млади
фармери, рано пензионисање и стручна обука; (3) региони са неповољним
условима за развој и са проблемима очувања животне средине; (4) мере очувања
животне средине у агро – регијама; (5) мере за унапређење прераде и маркетинга
пољопривредних производа; (6) мере помоћи шумарству и (7) мере које
промовишу интегрални развој руралних подручја.
Предвиђено је да се помоћ ЕУ руралном развоју заједнички финансира
из средстава ЕАГГФ (Европски фонд за усмеравање и гаранције
пољопривреди) и средстава земаља чланица. Агенда 2000 је објединила све
мере руралног развоја под јединствену регулацију.
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Свеукупно финансирање руралног развоја од стране ЕУ за период 20002006. обухвата преко 50 милијарди евра за "основне" програме руралног развоја,
од чега 33 милијарде евра потиче из средстава ЕАГГФ – Гуарантее секције, а 18
милијарди евра из ЕАГГФ – Гуиданце секције. Преосталих око 2 милијарде евра
односи се на средства из програма Леадер +. 83
1.3.2. Финансирање руралног развоја
Средства намењена финансирању политике руралног развоја у унији за
програмски период од 2007-2013. предвиђена су на позицијама
новоустановљеног Европског пољопривредног фонда за рурални развој
(ЕАФРД) у укупном износу од 88,753 милијарде евра (табела 1).
Табела 1: Годишњи износи алокација ЕАФРД за период 2007-2013.
Година

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Укупно

Износ

11759

12235

12700

12825

12952

13077

13205

88753

Извор: Proposal for Council Regulation on Support for Rural Development by the European
Agricultural Fund for Rural development (EAFRD). COM (2004)490 final, Brussels,
14.7.2004, стр. 61.

Од укупног износа средсава, 3% односно 2,66 милијарди евра остаје у
резерви и биће алоцирано током 2012. и 2013. године земљама чланицама које
остваре најбоље резултате у коришћењу Лидер приступа.
Политика финансирања
У политици финансирања уносе се, дакле, значајне новине. Тако на
пример, већина директних плаћања, премија и других облика подршке
произвођачима конвертује се у тзв. схеме једнократних плаћања. Ова плаћања
се утврђују на нивоу фарме и на нивоу региона. Право на плаћање фармерима се
додељује на основу референтног износа који су остварили у периоду 2000-2002.
године. Референтни износ се на нивоу фарме дели са засејаним површинама у
референтном периоду. Сличан метод, уз извесне модификације, примењује се и
за регионални ниво. Нови систем модулације, који се уводи, представља
механизам помоћу кога се утрошци намењени пољопривреди трансферишу са
плаћања тржишно оријентисане помоћи на мере политике руралног развоја (са
носећег стуба један на носећи стуб два у оквиру ЕАГГФ-а). Реч је о три групе
мера: промовисање квалитета хране, задовољавање прописаних стандарда и
унапређење благостања животиња.
83

Leader + је један од четири тзв."Иницијативе за друштвену заједницу", које се
финансирају из структурних фондова ЕУ, а осмишљени су да помогну актерима у
руралним срединама да побољшају дугорочни потенцијал њихових локалних региона.
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Реформисана ЦАП већи нагласак
предусретљивост (cross - compliance).

даје

на

тзв.

унакрсну

1.3.4. Извори финансирања
ЦАП се финансира из буџета ЕУ, који се формира из следећих извора:
(1) пољопривредне даџбине чине око 3% укупног буџета ЕУ; (2) фиксни удео
БДП земаља чланица ЕУ је главни извор финансирања и чини 45% укупног
буџета; (3) царинске дажбине учествују са 15% у стварању буџета; (4) порез на
додатну вредност чини 37% буџета.
Буџетска средства обезбеђена на наведени начин распоређују се на: (1)
пољопривреду (нешто испод 50% укупног буџета, дуги низ година овај удео је
био изнад половине укупног буџета); (2) структуралне и кохезионе
фондове(35%); (3) интегралну политику (6,5%); (4) екстерне акције (5%); (5)
администрација (5%); (6) тзв. приступну помоћ-односно средства која се
одобравају земљама кандидатима за чланство у ЕУ (3,4%).
1.4. Однос према новим чланицама и кандидатима
Пријемом нових десет земаља (Словеније, Словачке, Чешке, Пољске,
Мађарске, Естоније, Литваније, Летоније, Кипра и Малте). Са предходних 15
земаља (Белгија, Италија, Луксембург, Немачка, Холандија, Француска, Ирска,
Данска, В. Британија, Грчка, Португал, Шпанија, Финска, Шведска и Аустрија)
ЕУ је прерасла у »25-торицу«, тј. у значајно ресурсно, производно, тржишно и
потрошачко подручје са око 455 милиона становника, треће по величини у
свету, одмах иза Кине и Индије.
1.4.1. Помоћ новим чланицама
Од стране Европске комисије предложено је поступно увођење
директне помоћи за нове чланице, што ће омогућити у року чак од 10 година
да се изједначе са осталим земљама. То значи да је у 2004. године добијено 25%
од износа који добијају »старе« чланице, у 2005. години тај износ је био 30%,
2006. године 35%, итд. до 2013 године, када ће моћи да се изједначе са
»старијим« чланицама, односно добиће 100%. При том ове земље ће моћи из
националних стредстава за субвенције, са одобрењем Европске комисије да
користе средства али не више од износа који добијају као директна плаћања
старе чланице ЕУ.

1.4.2. Приступ слободној трговини
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ЕУ има поступан приступ ка реципрочној слободној трговини.
Примењује се "асиметрична" трговина, што представља брже отварање
заједничког европског тржишта ка трећим земљама и асоцираним државама.
Земље које се приближавају ЕУ морају примењивати реформе цена, пореске
политике, монетарне политике, спољно – трговинског система, итд. Посебно је
важно да излажу своју привреду прогресивној међунардној конкуренцији.
1.4.3. Предлог мера за грађење аграрне политике земаља кандидата
Познате су раније примењиване мере и активности изражене преко
аграрне политике земаља кандидата за ЕУ. Видели смо како се развијала
заједничка аграрна политика и како је дефинисана последњом реформом. На
бази тога може се определити више варијанти пакета мера аграрне политике у
периоду прикључивања заједничкој аграрној политици и чланству у ЕУ,
поштујући природне предности и економске услове појединих земаља ради
оптималног коришћења ресурса (земљишта, радне снаге, инфраструктуре,
традиције и др.).
Код креирања националних модела и пакета мера аграрне политике и
финансијске помоћи пољопривреди, треба поћи од глобалних оцена неколико
аспеката:
1. Да ли постоји дилема у погледу потребе за финансијском
интервенцијом у развоју пољопривреде, односно да ли је то у складу са ЦАП.
Према ономе што је приказано и што је опште познато за заједничку аграрну
политику ЕУ, не треба имати никакве дилеме. Чак и према правилима СТО,
субвенције у пољопривреди се не укидају већ се смањују, јер земље у развоју
треба да смање ниво националног ПСЕ коефициента за 13,3 % у односу на базни
перид (1986 – 1988 године) у року од 10 година , док развијене земље треба да
смање финансијску интервенцију за 20 % у року од 6 година. Извозне
стимулације за сваки производ треба да се смање у земљама у развоју за 24 % , а
код развијених земаља 36 %.
2. У пакету мера аграрне политике, поред листе изабраних
пољопривредних производа од значаја за националну привреду које треба
субвенционисати у сагласности са опредељењем за хармонизацију са ЦАП, врло
важно је које врсте или категорије интерцвенција ће се примењивати, како
за поједине производе тако и за остале активности пољопривреде и руралног
развоја.
3. Важно питање, које треба решити је којом формом и којим
финансијским средствима спроводити аграрну политику а да она буде у
скаладу са заједничком аграрном политиком ЕУ. Правни аспекти
финансирања ЦАП базирају на фонду ЕАГГФ. Значи у том погледу не би
требало имати дилеме јер формирање фонда и управљање њиме по узору на ЕУ,
је најпогоднија форма, која је доказана у пракси.
За неразвијене земље, као што је Србија, где се последњих година јавља
велика незапосленост, а пољопривредни ресурси су неискоришћени, у структури
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фонда треба настојати да се подстичу активности нових запошљавања у
пољопривреди. Због тога је потребно да у земљама са сличним проблемима,
однос укупних средстава за спровођење аграрне политике у односу на бруто
вредност пољопривреде буде главни критеријум. Овај коефицијент за ЕУ је око
18% а за Грчку око 34%.
Анализа трошења средстава Европског фонда за заједничку аграрну
политику ЕУ показује да су главне промене у моделу: напуштање директних
надокнада на основу интервентних цена, а увођење директних плаћања по
јединици капацитета (хектар, грло стоке), а некад се то изражава као
премија по музној крави и закланом грлу. Основна техника код утврђивања
финансијске надокнаде и даље базира на добро организованој информатици
(ФАНД) која прати све битне параметре. Овакав систем информација треба
увести у свим земљама кандидатима јер поред тога што омогућава добијање
квалитетних информација, мере аграрне политике и сви показатељи се могу лако
упоређивати са истим у ЕУ.
Агендом 2000 планиране су велике суме средстава као помоћ за
структурно прилагођавање земаља кандидата, а које се троше преко разних
фонова. Један од значајнијих је САПАРД, који је доступан тек онда када се
озваничи кандидатура неке земље.
Када је реч о земљама кандидатима важна поука за нас је недавни
»случај« Румуније и Бугарске, кандидата за пријем у ЕУ. Овим државама се,
наиме, поред проблема са корупцијом, највише замера да »нису завршиле
реформе у аграру«. 84
2. Реформа аграрног сектора и аграрне политике земаља ЦИЕ
Земље ЦИЕ су земље цетралне и источне Европе. Реч је о изразу који се
односи на земље нове чланице ЕУ, бивше социјалистичке државе. Аграрне
реформе ових земаља мотивисане су и убрзане управо због уласка ових земаља у
ЕУ. Могућности добијања новчаних средстава из заједничких фондова био је
значајан мотив за придруживање. 85
84

Прва замерка Румунији је да нема изграђен оперативни систем плаћања субвенција
пољопривредницима. Друга велика препрека овој држави за пуноправно чланство у ЕУ је
то што није окончала регистрацију и обележавање домаћих животиња, и што лоше
примењује ветеринарске стандарде. Треће, по мишљењу ЕУ, Румуни морају да појачају
рад на превенцији болести лудих крава. Када је Бугарска у питању, највећа замерка је
та што нема ваљан систем за администрацију приликом плаћања пољопривредницима.
Потребан је и овде додатни рад на превенцији болести лудих крава.
85

Новопримљене чланице ЕУ добијају субвенције по посебним правилима и на нижем
нивоу у односу на старе чланице. Изједначавање субвенција је предвиђено у наредним
годинама. Помоћ из Структуралног и Кохезионог фонда увек је везана са
партиципацијом у финансирању пројеката и то зависно од степена развијености дате
земље и регије. Један од главних циљева предвиђа да се око 70% укупних извора користи
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Реформе у аграрном сектору земаља ЦИЕ одвијају се на три подручја
(Богданов, Н., 2006):
1. реформа аграрне структуре,
2. реформа аграрне политике,
3. институционалне реформе.
Основни елементи реформских процеса у пољопривреди могу се
груписати као: 1. Деколективизација земљишта 2. Приватизација прерађивачких
капацитета 3. Дерегулација цена и либерализација тржишта и 4. Формирање
ефикаснијих институционалних структура и механизама.
Две су фазе реформе аграрне политике у овим земљама:
У првој фази реформама је успостављена макроекономска стабилност –
тржишна либерализација, дерегулација, курс, монетарна и фискална политика.
У другој фази реформе су требало да омогуће:
(1) стабилност хоризонталних и вертикалних веза у ланцу производње
хране,
(2) раст конкурентности,
(3) побољшање организације и јачање институција.
У трећој фази усвојен је Ацqуис цоммунаутаире, док је пре приступања
ЕУ постепено вршено усклађиване своје аграрне политике са заједничком
аграрном политиком ЕУ.
3. Реформа пољопривреде републике Србије
Наше реформе су, за разлику од предходних, »гушене« неповољним
политичким факторима и снажним отпорима променама. Од 2001. године оне су
убрзане, али са ограниченим ефектима.
3.1. Реформа аграрног сектора
1. Деколективизација земљишта је вршена специфично и имала је
другачије ефекте. Србија је, наиме, имала пре почетка транзиције висок удео
земљорадничких газдинстава (преко 80% обрадивих површина). Није имала
колхозни и совхозни систем.
за убрзани развој заосталих регија и за потпомагање структуралних промена. У круг
подржаваних спадају и оне регије које нису постизале у три године (пре 26 марта 1999.)
ниво од 75% просека ГДП (Capita ЕУ, рачунато на бази паритета куповне моћи).
Могућност коришћења средстава је ограничена и другим показатељима. Тако на
пример, Мађарска може да користи средства до висине од 4% ГДП. Из структурних
фондова пружа се помоћ највише до 75% од укупних инвестиционих трошкова. Остала
средства обезбеђује инвеститор. Иначе, свака придружена чланица која је желела
користити средства из ових извора, од момента придружења, била је обавезна да
изради Национални развојни план (НРП) за период 2004-2006., са оним циљевима који се
желе остварити уз помоћ средстава и извора ЕУ.
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Закон о враћању земљишта сељацима из 1991. године делимично је
анулирао ефекте национализације (подруштвљавања) из 1946. и 1953. године.
Приватизација друштвених предузећа одвијала се прво споро (Закон о
својинској трансформацији из 1997.), а потом неконтролисано (Закон о
приватизацији из 2001). Предмет приватизације је земљиште у друштвеној
својини, а не државно земљиште.
Статус државног земљишта регулисан је тек недавно усвојеним Законом
о пољопривредном земљишту (2006.).
Остало је спорно питање приватизације задружног земљишта, због
одсуства разграничења задружне и државне имовине и кашњења новог закона о
задругама.
Ефекти досадашњег тока приватизације пољопривредних предузећа,
гледано глобално, нису дали позитивне резултате.
2. Приватизација прехрамбене индустрије показала се ефикаснија.
Погони у којимаје приватизација завршена у међувремену су, наиме, унапредли
стандарде, технологију, освојили тржиште.
3. Дерегулација цена и либерализација тржишта дошла је до изражаја
од 2001. године, када су отпочеле стварне реформе у овом сектору:
- укинута су квантитативна ограничења за већину производа,
- смањен је број производа на режиму извозних квота,
- успостављена је нова царинска тарифа.
4. Ново аграрно законодавство споро се доноси и тешко усваја. У
последње две године донете су: Закон о ветерини, Закон о пољопривредном
земљишту и Закон о органској производњи. Нису донети: Закон о
пољопривреди, Закон о задругама Закон о сточној храни и други важни аграрни
закони. Потребно је такође, извршити ревизију постојећих правилника и
усагласити их са новијим европским стандардима.
Реформа аграрне политике
Аграрна политика Србије последњих година била је »разапета« између
решавања наслеђених и ургентних проблема у пољопривреди и друштву, с једне
стране, и неизвесности у погледу темпа прикључивања европским
интеграцијама, с друге стране.
Од 2004. године аграрна политика Србије покушава да направи заокрет
у својим стратешким опредељењима. Нова аграрна политика је, наиме, усмерена
на: раст конкурентности породичних комерцијалних газдинстава; од политике
подстицаја доходака прелази се на подстицање инвестиције; диверзификација
мера подршке; пораст укупних буџетских издвајања за пољопривреду (у 2006.
години су три пута већа у односу на 2003.).
Влада Републике Србије је донела Стратегију развоја пољопривреде
(»Службени гласник РС«, бр. 55/05 и 71/05). Овај важан документ има
реформски приступ и европску оријентацију.
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Стратешки правци промена
Стратегија предвиђа промене које је неопходно извршити у
пољопривреди. Промене обухватају три најважнија правца: (1) завршетак
транзиције; (2) интеграцију и придруживање ЕУ; (3) радикалну реконструкцију
и модернизацију пољопривредног сектора.
Први правац промена подразумева успостављање тржишне економије.
То значи повлачење државе са многих функција на којима је била. »Повући ће се
из улоге управљања комбинатима и друштвеним фирмама, којима је додељивала
субвенционисане инпуте и кредите или им је још директније помагала преко
робних резерви«. Истовремено, држава ће морати да преузме или ојача многе
друге функције, које су неопходне да би тржиште функционисало. Ово укључује
систем тржишних информација, јачање и реорганизацију система образовања,
едукације и саветодавства, као и ново законодавство које треба да осигура
услове за слободну конкуренцију и спречи монополско понашање на тржишту.
Други правац подразумева интеграцију у ЕУ. Услов за то, поред
политичких критеријума, су тзв. »копенхагеншки критеријуми« (Копенхаген
1993.). Они садрже, између осталих, и три критеријума који су важни за
пољопривреду: (1) успостављање тржишне економије; (2) јачање
конкурентности, кроз подизање стандарда квалитета и безбедности хране; (3)
усвајање ацqуис цоммунитаре - сета закона, правила и процедура по којима ЕУ
функционише. У делу - пољопривреда - ацqуис покрива три групе: законски
стандарди, ЦАП и тзв. структурални фондови.
Трећи стратешки правац је модернизација пољопривреде Србије. То
подразумева: (1) напредак у сектору механизације и агрохемикалија; (2)
повећање продуктивности по хектару, што поред обнове механизације
подразумева и укрупњавање поседа; (3) повећање продуктивности у
непољопривредном сектору.
Модернизација је једна од »слабих тачака« пољопривреде Србије.
Механизација је застарела, опрема израубована, а продуктивност рада на веома
ниском нивоу. У Европи опада број људи који раде у пољопривреди, а величина
просечне фарме се удвостручује сваких 25 година. У Србији је структура
газдинства врло неповољна, уз изразиту уситњеност поседа. Због свега тога, као
и због низа других проблема, пољопривредни сектор у Србији није у стању да се
укључи у равноправну утакмицу са конкуренцијом, па га је потребно
реформисати.

Проблем финансирања пољопривреде
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Од 1996. године, када је основан Аграрни буџет, његово учешће у
укупном буџету Републике Србије перманентно је опадало до 2004. године, од
када почиње његов раст.
Графикон 1: Укупна буџетска издвајања за пољопривреду Србије
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Извор: обрачун аутора
Републички аграрни буџет за 2006. годину издвојио је 23 милијарде
динара, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије планира да у текућој години реализује подршку аграру кроз већи број
подстицјаних мера која могу користити само регистрована пољопривредна
газдинства. Проблем је и што су та средства недовољна. О томе сведочи и
податак по коме ЕУ улаже 123 долара по глави становника, док наша земља
улаже мање од 30 евра по глави становника. Или други податак: 20 хиљада
краткорочних и 1.5000 дугорочних кредита на преко 730 хиљада
пољопривредних газдинстава, од тога 20 одсто регистрованих, само је »кап у
мору«. 86
Скромни учинци транзиције пољопривреде
Општа оцена петогодишњег учинка транзиције наше пољопривреде
(2001- 2005) гласи - скроман. Транзиционе реформе у пољопривреди нису дале,
до сада, позитивне ефекте. Постоји више аргумената за ову тврдњу. Транзиција
је радикална промена на макро и микро нивоу привреде и друштва.На макро
86

Интервју др Стојана Јефтића, потпредседника Привредне коморе Србије, магазин
„Пољопривреда“, Нови Сад, јуни 2006, стр. 28.
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нивоу није дошло до радикалне промене положаја пољопривреде.Она је и даље
у неповољном економском положају, изазваном маказама и диспаритетом цена,
монополским односом прерађивача и трговаца, увозних лобија, зеленашким
настојањима банкарског капитала, као и тешким социјалним стањем у друштву.
Није дошло, затим, до структурних промена: и даље је високо учешће
пољопривреде у БДП и запослености; релативно ниско је учешће сточарства у
финалној производњи, које иначе бележи пад физичког обима;
спољнотрговински дефицит је пратећа појава аграрног извоза; у структури
извоза релативно је високо учешће примарног сектора у односу на терцијални
сектор. Проблем финансирања није решен, ниво инвестиција (и страних) је
низак, аграрни буџет је и даље скроман. Стопа раста више је последица родне
године него већих, дугорочних улагања. Ревитализација села није ни почела, чак
шта више дошло је до демографског слома нашега села. Приватизација у
пољопривреди, осим ређих изузетака, оставила је негативне ефекте по крупне
робне произвођаче и изазвала опште разочарење.
На микро нивоу није дошло до реструктурирања пољоприврдних
субјеката: индивидуално газдинство је и даље једно од најситнијих (око три
хектара) и најзаосталијих у Европи; пољопривредно предузеће је у фази
половичне и неефикасне приватизације; нови закон о задругама није донет; мала
и средња предузећа споро ничу. Све то, као и неповољно дејство климатског
фактора, резултирали су негативним стопама
кретања пољопривредне
производње.
Графикон 2: Кретање пољопривредне производње Р. Србије (2000-2005)
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Извор: Обрачун аутора
Једино је, као што смо рекли, аграрна политика доживела извесне
промене. Међутим, то није праћено одговарајућим аграрним законодавством,
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озбиљнијим инвестицијама и финансијама. Проблем је и незадовољство све
већег броја пољопривредних актера, институција и многих субјеката. Није
постигнут концепт одрживе пољопривреде.
Нове институције нису изграђене, тако да је недефинисана, нејасна и
неефикасна улога и државе и тржишта у пољопривреди. Пољопривреда је, на
жалост, све више препуштена суровим ћудима климе и политике, а
недовољно органозованој бризи државе и позитивној улози тржишта. 87
4.

Општи закључак

Реформе пољопривреде су скуп мера, акција и опредељења којима се
жели ова привредна делатност учинити ефикаснијом, рационалнијом, социјално
и еколошки прихватљивијом.
Реч је о глобалном процесу који се одвија на поједним континентима,
регионима и поједним земљама. Он је инициран мултилатералним преговорима
у ГАТТ-у и оквиру СТО. Посебно је прихваћен у ЕУ, за коју је карактеристична
реформа заједничке аграрне политике (ЦАП-а) као и усвајање концепта
интегралног руралног развоја (ИРР). Земље централне и источне Европе (ЦИЕ),
бивше социјалистичке земље, прихватиле су аграрне реформе као услов за
придруживање и пријем у ЕУ. То је убрзало реформске процесе у овим земљама,
што је резултирало позитивним ефектима.
Наша земља је прихватила транзиционе реформе, које су у току
спровођења. Оне су, међутим, споре и недовољно ефикасне. Потребно их је
убрзати и учинити ефикаснијим, по правилима ЕУ и по угледу на земље ЦИЕ-е.
То је пут ка развоју пољопривреде која је тржишно орјентисана, еколошка и
мултифункционална, правно уређена.
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Мр Оливера Доклестић1
ПРЕСЈЕК СТАЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ У РАЗВОЈУ
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ПРИМОРСКИМ
ОПШТИНАМА ЦРНЕ ГОРЕ
Апстракт: У раду је дат пресјек садашњег стања у хидротехничкој
инфраструктури, за општине на приморју Црне Горе, кроз техничку анализу
водоводне и канализационе мреже, професионалне структуре запослених и
оцјену расположиве пројектне и планске документације. Такође, представљени
су правци развоја хидротехничке инфраструктуре са становишта мастер
планова снабдјевања водом и каналисања отпадних вода и оцјена брзине
реализације санације и реконструкције мрежа, са техничког аспекта.
Кључне ријечи: хидротехничка инфраструктура, садашње стање,
перспективе

PRESENT SITUATION AND VIEW TO THE DEVELOPMENT FOR
HYDROTECHNIC INFRASTRUCTURES IN COASTAL REGION OF
MONTENEGRO
Abstract: In this paper is presented existing situation in hydrotechnical
infrastructure for Coastal Region of Montenegro through technical analyzing of the
water supply and sewage, structures of the professional staff and appraisal of the
available detail designs and space plan documentations. The work provides
hydrotechnic development directions from the point of Master plans' view for
drinking and sewage water and it gives evaluates of the rate of realization of network
reconstructing.
Key words: hydrotechnical infrastructure, existing situation, perspectives.

1. Увод
У приморском региону Црне Горе (сл.1) снабдијевање водом је
организовано кроз независне општинске водоводне системе, који су под
управом јавних водоводних предузећа, са једним дијелом под концесионим
управљањем приватног предузећа, у дијелу тиватске мреже, и дио залеђа са
аутохтоним бунарским снабдјевањем водом, независно од јавних водовода. Иако
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се стиче утисак да сваки град има свој, унутрашњи, централизовани систем, то
није у потпуности тачно. Разлог релативне независности, односно, зависности,
лежи у чињеници постојања неких зона гравитационих сливних подручја, које се
не поклапају са географским, општинским подручјима, односно, мјешају се
воде, са извориштем и водозахватом у једној општини, који снабдјевају
потрошаче у другој. (Случај Цетиња и Будве на Подгорским врелима). Због тога
се може говорити о интерно независним системима, у смислу довођења воде до
потрошача, организовања и убирања средстава за наплату потрошене воде.
Изворишта су, у највећем броју случајева, локални ресурси или, пак, воде из
прекограничних подручја, као што су: ријека Бојана, Билећко језеро са системом
хидроелектрана на Требишњици, које пролазе кроз три државе (БиХ, односно
Републику Српску, Хрватску и Црну Гору).
На основу Мастер плана снабдијевања водом, који је израдила њемачка
фирма „Beller Consult“ у сарадњи са „Енергопројектом“, марта 2006. године,
дефинисано је постојеће, стање водоводне мреже и објеката, као базна основа за
даље активности санација, реконструкција или за развој капацитета
снабдијевања водом, односно, за побољшање снабдијевања водом у региону.

Сл. 1. Приморски регион Црне Горе
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2. Анализа постојећег стања инфраструктуре
2.1. Анализа постојећег стања система снабдијевања водом
Анализа стања показује слиједеће опште карактеристике система
снабдијевања водом у приморском региону Црне Горе:
• Дистрибутивна мрежа је у веома лошем стању; у употреби је разноврстан
цјевни материјал, често са неадекватним спојевима; 70% резервоарског
простора и већина пумпних станица изискују хитну поправку;
електромеханичка опрема је дотрајала и потребна је замјена у 26% пумпних
станица, старост постројења је већа од 15 година; опрема и објекти за
прераду сирове у питку воду, за 9 од 16 објеката, или 56%, треба што прије
да буду сасвим замјењени; хлоринаторски ињектори су стари, магацински
простор за флаше са гасним хлором нису заштићени, непостоје детектори за
регистрацију хлора који истиче; у читавом региону, за око 250.000 туриста и
око 160.000 домаћих становника, постоји само једна филтер станица за
питку воду, са сложеним системом пречишћавања сирове у питку воду.
• У 4 од 7 општина, укључујући и Цетиње, постојећи капацитет резервоара
није довољан; недостајући резервоарски простор, у љетњем периоду, је у
Бару и Улцињу, око 8.000 м3 и 4.000 м3 у Будви.
• У погледу губитака воде, Црна Гора, са око 65%, налази се на посљедњем
мјесту у Европи.
• У погледу потрошње воде, (гдје је распон за европске земље од 80 л/ч
дневно, у Литванији, до 270 у Шпанији), Црна Гора заузима високо треће
мјесто у потрошњи, са око 250 л/ч/дан, (сл. 2.).
• Редовност испоруке воде потрошачима (у туристичкој регији) зависи од
кишног периода, готово сви градови на приморју и Цетиње имају нередовно
снабдијевање водом (у читавој општини или само неким дјеловима), што
дефинитивно, значи лош туристички имиџ. (сл.3.).
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Сл. 2. Дијаграм потрошње воде у земљама Европе и поређење са Црном Гором
2.2. Анализа постојећег стања система каналисања отпадних вода
У погледу анализе стања у системима каналисања отпадних вода урађен
је Мастер план (2004) одвођења и пречишћавања отпадних вода Црногорског
приморја и општине Цетиње. Пројекат, је финансиран од стране Европске
заједнице и вођен од стране Европске агенције за реконструкцију (ЕАР), са
задатком да припреми стратегију развоја сектора отпадних вода и програм за
спровођење истог. Разматрано подручје се односи, такође, на шест приморских
општина: Херцег Нови, Котор, Тиват, Будва, Бар и Улцињ, и општину Цетиње.
На слици 3. представљен је схематски приказ методологије за стратешки
развој система каналисања отпадних вода.
Опште карактеристике система каналисања отпадних вода су:
• Око 35% становника у градским подручјима није прикључено на
канализацију.
• Највећи дио канализационих мрежа изграђен је седамдесетих и осамдесетих
година, посебно примарни системи; највећи број цијеви, из тог периода, је
од азбест цемента, потом, ПВЦ-а.
• Од 27 пумпних станица, 9 је у веома лошем стању, за потпуну
реконструкцију и набавку нове опреме, електромашинска опрема датира из
времена 1970 – 80 и налази се у веома лошем стању, изискује озбиљну и
хитну интервенцију, црпне станице немају уређаје за праћење и алармирање,
стање грађевинских конструкција ПС изискује озбиљне санационе радове.
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• Ни једна од коминуторских станица није у функцији, нити има икаквих
уређаја за третман отпадних вода, прије упуштања у море (уграђени
“Путоx”- и нису у функцији нити лагунско поље у Улцињу).
• Црпне станице су често загушене чврстим отпадом и ван погона због
прекида напајања електричном енергијом. Током зиме, многе су искључене
усљед малих протока, а ради уштеде електричне енергије.
• Канализациони колектори су реципијенти и за кишницу, иако су
димензионисани као сепаратни системи, због тога су, често, запуњени
пјеском, шљунком и површинским отпадом.
Potrebe
-

Fizičke potrebe
- Potrebe životne sredine

Cilj
Fazni plan razvoja

deficit

Ograničenja

Postojeće stanje

- Finansijska
- Institucionalna
2003
1

2028
2

3

Сл. 3. Методологија у стретешком развоју система каналисања отпадних вода
Табела 1. Прикључци на јавни водовод и канализацију
(по Мастер плану за отпадне воде, ДХВ, 2004)
Стални становници
Град

Укупно

у
подручју

Прикључци на
водовод
Број

од укупног
броја
становника

града

Прикључци на канализацију
Број

од
прикључених на
водовод

од
градског
становништва

Херцег
Нови
Котор
Тиват
Будва
Бар
Улцињ

31,800
22,700
13,800
13,900
42,600
26,600

21,600
17,800
10,000
11,500
28,000
13,000

28,900
20,100
12,900
12,800
31,200
15,600

90%
90%
95%
90%
75%
60%

16,500
8,200
4,100
11,400
16,600
10,000

55%
40%
30%
90%
60%
65%

75%
45%
40%
100%
65%
75%

Цетиње

20,100

17,700

17,900

90%

9,500

55%

55%

Укупно

171,500

119,600

139,400

80%

76,300

55%

65%
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У табели 1. представљен је број прикључака на водоводну и
канализациону мрежу. У поређењу са бројем становника, по општинама,
закључује се да је 80% становника прикључено на јавни водовод од чега јавну
канализацију има свега 55%.
У погледу квалификационе структуре, може се уопштено рећи, она није
адекватна захтјевима одржавања постојеће инфраструктуре и за планирања
развоја будућих капацитета, ни у погледу стручне спреме ни различитости
упослених струка. Но, број запослених премашује потребе. Укупан број
запослених у црногорским, општинским водоводним предузећима, је 1738 (по
подацима објављеним 2005. у службеној публикацији црногорских водоводних
предузећа) од чега је са високом стручном спремом 156, са вишом 73, ВКВ – 65,
КВ – 491, НК – 413, док ССС чини чак 540 запослених. Рачуна се да је упослено
преко економске оправданости предузећа више од 30% запослених. Значајне су
варијације «вишка» запослених, од града до града. Такав податак говори о :
- струковној неравномјерности,
- вишку радне снаге и неадекватном упослењу,
- релативно малим мјесечним примањима, која не могу да
мотивишу запослене на рад, а сигурно не на додатни рад, јер су
егзистенцијално недовољна.
Имајући у виду да је струка грађевинских инжењера–хидротехничког
смјера, практично, основна за бављење у хидротехничкој инфраструктури, поред
мајстора, (водоинсталатера) КВ и ВКВ, податак да у водоводним предузећима у
Црној Гори ради свега 20 инжењера овог профила, од чега је у приморском
региону концентрисано 11, како је дато у табели 2, у Подгорици их је 8, док
сјеверни дио Црне Горе нема ни једног, говори доста о неподобној
квалификационој структури. У табели 2. представљен је број грађевинских
инжењера по јавним предузећима у приморским општинама.
Табела 2. Квалификациона структура у предузећима
ВиК, фирма

Грађевински
инж.

Херцег Нови
Котор
Тиват
Будва
Бар
Улцињ
„Водацом“
ПЕW – рег. Вод.

1
0
0
1
3
2
2
2
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3. Анализа расположиве техничке документације
Припремљеност планске и пројектне документације јесте предуслов за
реализацију инвестиција, односно, за добијање значајних кредитних средстава,
за побољшање стања снабдијевања водом и каналисања отпадних вода. По
природи ствари, очекује се да општине и ВиК-ови познају сопствену ситуацију у
простору, и своје развојне потребе и могућности. У садашњем времену доста
страних инвеститора заинтересовано је за улагање у инфраструктуру приморја
Црне Горе.
Са становишта потреба за реализацију кредита њемачке банке за обнову
и развој, КфW-а, од 10 милиона евра, на основу споразума о сарадњи Влада
Црне Горе и Њемачке, који је склопљен почетком 2006. године, очекује се тачно
дефинисање листе неопходних мјера за побољшање стања, постојање пројектне
документације, усклађене са планским документима као и хијерархијска
усклађеност планова вишег и нижег реда, конкретно, републичког просторног
Плана, Просторних планова општина, генералних планова, и из њих
произашлих, урбанистичких планова или урбанистичких пројеката.
Оцјена општег стања планске документације била би:
- Просторни План Републике не постоји,
Општински просторни планови су застарјели, пролонгира им се важност, или
уопште не постоје.
- Генерални урбанистички планови покривају око 320 км2 или 13% укупног
општинског подручја приморског региона (са Цетињем).
- Детаљни урбанистички планови, са идејним рјешењем инфраструктуре,
временски су застарјели, без стратешких циљева, или их је «нелегална»
изградња прерасла; не прате токове у простору, нити савремене техничко –
технолошке токове у рјешењима за инфраструктуру, посебно за отпадне воде и
пречишћавање истих.
- Временски рокови за доношење планске документације (ПП, ГУП, ДУП)
веома су дуги, и им је често доношење успорено чак и заустављено разним
политичким или другим начинима блокирања; неријетко су они продукти
политичке воље, која је, често план жеља инвеститора стамбене изградње, али
не значе и стратешки план резвоја средине, гдје би требали да постоје разрађени
економски параметри оправданости.
У табели 3. дата је анализа општинских планских докумената, вишег
реда, гдје су дате површине захвата ПП –а и ГУП-а те степен валидности.
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opština

prostorni plan
površina
god. izrade
trajanje
zahvata km 2

GUP/PP
(%)

generalni urbanistički plan
površina zahvata
god. izrade
km 2

trajanje

rađena revizija

izrada novog je u toku

Herceg Novi

1988

235

2000

29,85

1989

70

2000

ne

da

Tivat

1987

46

2000

80,65

1987

37

2000

da, dijelimično

slijedi

Kotor

1993

335

Budva

1987

124

Bar

nema

598

Ulcinj

1999

255

2009/2020

35,3

Cetinje

1992

910

2000

1,72

ukupno

2503

1997

2000

34,98

GUP Budva- Bečići,
1995/2005
GUP Kamenovo - Buljarica
2005

da, djelimično

43,37

2005,
2015

nema

ne, GUP je
reaktiviran 2005;

ne

nema

čeka se PP RCG

1985

90,20;
izmjene za 6,08

2005

rev. GUP-a iz 1969

1990

15,87

2000

nema

13

ne
čeka se PP RCG

oko 320

Табела 3. Покривеност планском документацијом, по општинама
Стање пројектне документације у ВиК-овима, за 38 мјера предвиђених
реализацијом КфW кредита од 10 милиона евра, које су дефинисане у јулу 2006.
године, изгледало је овако:
o А- потпуно довршено, са завршеном ревизијом ... 15 или 40 %
o Б- дјелимично довршено (без ревизије, потребна мања техничка
усаглашавања) или је у току израда, по тачном временском плану
....8 или 21 %
o Ц- непотпуна пројектна документација (могу се искористити
само неки мањи дјелови пројекта) .... 7 или 18 %
o Д- непостоји пројектна документација ... 3 или 8 %
o Ф – непотребна пројектна документација ... 5 или 13 %.
Поред тога, по правилу КфW-а, расписују се међународни тендери за
извођење радова, по процедури другачијој од домаће, односно, по процедури
каква се до сада није примјењивала у ВиК-овима, а уз кориштрење ФИДИЦ-а,
међународног правилника за пројектовање и грађење објеката. У том смислу,
предузеће «VoДacom» уз ангажовање њемачког консултанта, заједно са ВиКовима ради на стандардизацији пројектне документације и припреми тендерске,
користећи европске стандарде. Тиме је направљен значајан корак ка увођењу
европских стандарда у изради пројектне и тендерске документације и значајно је
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унапређено схватање да се у ове послове не може више, као до скора, улазити ад
хоц. Јасно је да то мора бити дио озбиљног, стратешког планирања, гдје се
унапријед зна шта се очекује реализацијом, и калкулише се техничка, односно,
економска добит. Међутим, процес је, ипак, веома спор, како због старе
кадровске политике, политизације у ВиК-овима, честих изборних циклуса, који
унутрашње дестабилизују земљу, непостојања довољног броја стручног кадра у
ВиК-овима.
Оцјена валидности планске документације подразумјева усклађеност
реалних потреба у простору и планом предвиђеног. Општине Бар, Будва и
Цетиње чекају на верификацију Просторног плана Црне Горе и са стратегијом
развоја снабдијевања водом, односно, дефинитивне орјентације за дугорочна
рјешења.
У смислу дефинисања простора за позиционирање уређаја за третман
отпадних вода готово ни једна општина нема дефинисан простор у :
- Микролокацијском смислу
- Техничко – технолошком смислу
- У погледу конвергирања околног простора и дефинисања
«путева канализацијског слаџа»
- Правном, односно, власничком смислу
- У смислу економске оправданости.
- Смислу изводљивости по принципима заштите животне средине,
(ако и постоје, имају формалну улогу, а не и суштинску).
4. Развојни правци
За развој водоводних система предвиђа се слиједећа стратегија:
• До 2010 године потребно је да губици буду смањени на 35 %, а до 2028
на 20%.
• Потрошња воде, са садашњих 270 л/ч/дан треба да се смањи на 237
л/ч/дан (у 2010. години), 213 л/ч/дан (2015) и 180 л/ч/дан (2028).
• Изградња уређаја за третман сирове воде у Улцињу и већа брига за
квалитет воде за пиће.
За развој система каналисања отпадних вода стратегија је:
• У периоду 2006 – 2019 поправљање постојећег стања мреже, пумпних
станица, раздвајање кишне и фекалне канализације.
• У периоду 2019-2018 развија се канализациона инфраструктура у смислу
изградње уређаја за третман отпадне воде, рециркулисање ефлуента и сл.
5. Закључак
Полазећи од анализе постојећег, техничког и економског стања,
познавајући навике и менталитет нашег народа, пут ка ЕУ подразумјева:
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• Промијену старих навика бахатог односа према води /захватање воде,
потрошњу воде/складиштење воде/чување воде
• Грађење осјећаја да је вода роба, а не то само спомињати преко рачуна за
наплату
• Побољшање опште економске ситуације за могућност кредитног
задужења
• Интензивирање израде и доношење планских докумената са битним
акцентом на простору за хидротехничку инфраструктуру
• Интензивирање израде пројектне докумeнтације
• Вођење кадровске политике у циљу запошљавања оних са потребним
стручним знањем и квалификацијом, и у оном броју који одговара
оптималном раду предузећа.
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Др Вера Минић, др Гордана Ајдуковић 88
СИРОМАШТВО КАО КЉУЧНИ ПРОБЛЕМ СРБИЈЕ У
ТРАНЗИЦИОНИМ ПРОЦЕСИМА

Апстракт: Половина светске популације сматра се сиромашнoм, па и до
те мере да је живот великог броја људи непосредно угрожен. Сиромаштво је
вишедимензионални планетарни проблем савременог друштва и због тога
предмет расправа и закључака на међународном нивоу. Регионална
распрострањеност указује на значајна одступања у свим, па и међу земљама
транзиције.
Сиромаштво у Србији, као комплексан и велики друштвени проблем,
поред сличности са другим земљама у транзицији, има и своје специфичности.У
раду се настоји да укаже на кључне параметре сиромаштва у Србији, од
обима, узрока, профила сиромаштва, основних показатеља о најугроженијим
категоријама становништва, стратешких праваца и активности за смањење
сиромаштва, тренда који показује спору узлазну линију што се реперкутује и
као опште незадовољство грађана. Примерено потребама савременог човека,
времену и окружењу, концепт сиромаштва превазилази схватања о минимуму
потребном за преживљавање.
Kључне речи: сиромаштво – апсолутно и релативно, одрживи развој,
социјална искључивост, стратегија за смањење сиромаштва, реформе и
друштвени развој.

POVERTY AS THE MAJOR PROBLEM IN SERBIA DURING
TRANSITION TIME PROCESSES
Abstract: It is considered that half of the world population is poor. Many of
those people are extremely poor so their lives are endangered. Poverty is a
multidimensional worldwide problem and therefore it is discussed and argued at
various international conferences. Its regional distribution indicates considerable
deviations in the countries in transition.
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Poverty in Serbia, as a complex and huge social problem, shows both
similarities with the same problem in other countries in transition and its own specific
characteristics as well. The paper will indicate the key parameters of the poverty in
Serbia: poverty volume, poverty profile, main indicators of the most endangered
categories of citizens, strategic directions and activities aimed at reducing poverty – a
trend which shows slow increase with the consequences such as general
dissatisfaction of citizens. CustomiЗed to the needs of modern men, their time and
surroundings, the concept of poverty transcends the notion of the minimum needed for
survival.
Key words: poverty – absolute and relative, sustainable development, social
discrimination, strategy for reducing poverty, reforms and social development.
Увод
Сиромаштво је кључни проблем Србије у транзиционим процесима,
поред других, такође веома битних проблема. Сиромаштво има посебну тежину
као објективно друштвени, aли и као тешко доживљаван субјективни проблем.
Оно подразумева немогућност да се на одговарајући начин задовоље неке од
основних потреба као што су исхрана, одевање, становање, али и других
потреба, као што су запошљавање, адекватна заштита здравља, социјална
заштита, образовање, културне потребе и друге компоненте живота примерене
времену и савременим условима човековог живљења. Како у Србији
сиромаштво континуирано постоји већ доста дуго, јасно је у којој су мери њиме
погођене бројне породице и генерације појединаца. Преко тог параметра се
добрим делом прелама и валидност реформи, за које се друштво плебисцитарно
определило пре непуних шест година. А сигурно је да је сиромаштво, такође,
она кључна тачка која утиче на решавања бројних других виталних питања.
Сиромаштво није проблем само наше земље, познато је да у многим
регионима света постоји aпсолутно сиромаштво, због кога је чак угрожен живот
великог броја људи. При томе се не подразумевају ванредне ситуације после
природних катастрофа, већ сиромаштво које дуго траје условљено низом
разлога. Сиромаштво је у мањем обиму, присутно и у развијеним земљама и
њиме су највише погођени стари, незапослени, мигранти и деца.
Међународна заједница суочена са овим планетарним проблемом донела
је документа путем којих би требало да се одговарајућим акцијама самих
земаља, али и преко међународних институција и организација смањи
сиромаштво у свету. Прикази и оцене о успешности бројних организација које
се баве пружањем помоћи сиромашнима и угроженима у свету су дивергентне.
Према Г. Хенкоку, милијарде долара које се прикупљају за помоћ и
дистрибуирају преко институција и званичних агенција за пружање помоћи,
само у незнатном делу стижу до оних којима је помоћ најпотребнија, а далеко
више новца се троши за плате великог броја службеника, функционера,
консултаната, програме, пропаганду, некоординиране, чак и непотребне акције и
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слично. Помоћ у храни и лековима у највећем броју случајева подразумева
дистрибуцију оних артикала који због истека рока важности више нису за
коришћење у земљама донатора.[1]
Сузбијање сиромаштва ипак остаје приоритетан задатак конкретних
земаља, њихових влада, организованости друштва и самих грађана. У Србији је
донета Стратегија за сузбијање сиромаштва 2003. године, а истраживања на
којима се заснива, показују сву сложеност овог питања.
У раду се настоји да укаже на неке од карактеристика сиромаштва у
Србији, јер ће то бити стално актуелна тема, бар до оног момента када опадајући
тренд буде непосредно уочив.
1. Сиромаштво као глобални проблем савременог друштва
И поред тога што је у друштву увек постојало, комплексније проучавање
сиромаштва започиње после Другог светског рата када је постало евидентно да
је присутно и у развијеним земљама. У књизи ''Друга Америка'', објављеној
1965. године, презентовани су подаци да једна петина америчког друштва живи
у сиромаштву, што је разбило дотадашње илузије о богатим друштвима без
сиромаштва. [2]
Са друге стране, економски просперитет и концепт државе благостања у
најразвијенијим земљама Европе, подразумевао је, поред других обележја,
развијен систем социјалне сигурности. Због те чињенице, држава благостања је
одређивана и као социјално правна држава, са претпоставком да ће сиромаштво
бити елиминисано као друштвени проблем, а да неће бити потребна
интервенција државе изван социјалних услуга. Сиромаштво је средином 70-тих
година 20-тог века у тим земљама и било сведено на местимичне и појединачне
проблеме. Мећутим, када је наступила економска криза, развијене земље Европе
су почеле да смањују трошкове за социјалну политику, што је утицало и на
ширење сиромаштва.
На крају миленијума, сиромаштво је присутно, као што је речено, и у
најразвијенијим земљама. Према извештају ОЕЦД, проценат сиромашних од
укупног становништва креће се од Холандије у којој износи око 6%, Шведске
7%, Немачке 10%, Канаде 11%, САД 14% до Велике Британије са скоро 20%.[3]
Граница сиромаштва у земљама западне Европе креће се, иначе, на око 400 евра
месечно.
Када су у питању земље транзиције, у студији Светске банке из 2002. год
констатовано је да је у овим земљама, осим у Словенији и Чешкој ( за нашу
земљу није било података) више од половине становништва сиромашно,
односно живи само са око два долара дневно по особи.[4]
У неразвијеним земљама Африке, Азије и Латинске Америке о
размерама сиромаштва можда најупечатљивије говори податак да се годишњи
друштвени бруто производ per capita за 192 земље света креће у распону од 110
$ до 45.000 $, и да је управо у неким од ових средина и најнижи.
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Нa међународном плану, поред више тематских докумената, треба
истаћи да је 1992. год. на Конференцији УН о животној средини и развоју у Рио
де Жанеиру, усвојено пет докумената, међу којима је и Агенда 21 (Програм
активности за 21 век). Синтагма: «одрживи развој», прокламована још 1983.
године, свој пунији израз је добила у поменутој Агенди 21, у којој се у петом
принципу каже да је ''сарадња свих земаља у циљу отклањања сиромаштва
претпоставка за одрживи развој''.[5]
Одрживи развој се не може посматрати одвојено од глобалних
неједнакости и глобалне политике. Међународни конфликти, етнички и
грађански ратови уништавају виталну основу за развој. Претпоставке за
одрживи развој су пре свега мир у свету и искорењивање сиромаштва. Захтеви
одрживог развоја се могу разумети као усклађивање привредног раста
(економије) и друштвене одговорности (етике). Међутим, у критикама је
истакнуто да концепт одрживог развоја занемарује специфичне проблеме
сиромашних земаља, јер је сувише широк списак промена тешко остварљив у
акцији сиромашних.
На Конференцији о одрживом развоју у Јоханесбургу, 2002. год., као
први од три главна циља назначено је - искорењивање сиромаштва.У Србији се,
такође, реализује пројекат ''Стратегија одрживог развоја Републике Србије.
Посебан значај се придаје Декларацији Генералне Скупштине ОУН-а
(2000.г) о осам Миленијумских развојних циљева (коју су усвојили лидери 189
земаља чланица ОУН), од којих је у првом назначено: искорењивање екстремног
сиромаштва и глади, односно, да се у периоду 1990-2015. преполови проценат
људи чији су приходи мањи од 1$ дневно, као и да се преполови проценат људи
који пате од глади.
2. Сиромаштво у Србији
Миленијумска декларација сугерисала је неразвијеним земљама и
земљама у развоју у којима је присутан проблем сиромаштва и искљученост
нарочито осетљивих група и региона, да усвоје и примене националне стратегије
развоја како би се постигли Миленијумски циљеви. Влада Републике Србије је
oктобра 2003. године усвојила Стратегију за смањење сиромаштва (ССС).[6]
Сви налази засновани су на, до сада највећој, Анкети о животном стандарду
становништва (АЖС) из периода 2002-2003. (без Косова и Метохије).
Оправдано се сматрало да Стратегија сама себи није циљ уколико се не
предузимају мере да се она реализује. Стога је Влада преузела одговорност за
координацију и надгледање активности органа државне управе на
имплементацији донете стратегије. У мају 2005. Влада Републике Србије је
усвојила Први извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва
од 2004. до средине 2005.године.[7]
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2.1. Одређивање сиромаштва
Сиромаштво се најчешће одређује преко два основна приступа: као
апсолутно и релативно сиромаштво. Концепт апсолутног сиромаштва
подразумева немогућност задовољавања, већ наведених, егзистенцијалних
потреба људи. Он се сматра универзално применљивим, као својеврсни
стандард за све људе истог животног доба, без обзира где у свету живе.
Нажалост, сиромаштво је у највећој мери присутно у овом значењу, и
манифестује се као голо преживљавање због ниског нивоа неопходних
материјалних средстава, те се квалификује и као материјално сиромаштво.
Релативно сиромаштво као концепт је, по мишљењу многих, погоднији
начин исказивања сиромаштва. Прво, он се одређује у односу на укупан
стандард који преовладава у одређеном друштву. Ипак, само тај критеријум није
довољан, јер су трошкови живота скупљи и у различитим регионима истог
друштва, а ни потребе људи нису идентичне, јер оно што је за једне неопходно,
други
чак
могу
сматрати
луксузом. 89
Друго,
сиромаштво
као
вишедимензионална појава, доведена у везу са степеном развоја друштва,
подразумева и задовољење поред наведених, бројних компоненти савременог
човека. Скуп услова који превазилазе категорију апсолутног сиромаштва
својеврсна је мера одређеног друштва, што уједно значи да није свеједно у којој
земљи, када, и у ком животном добу су људи сиромашни. 90
ССС дефинише сиромаштво као вишедимензионални проблем који,
поред недовољних прихода за задовољење животних потреба, подразумева и
немогућност запошљавања, неодговарајуће стамбене услове и неадекватан
приступ социјалној заштити, здравственим, образовним и комуналним услугама.
У остале кључне аспекте сиромаштва убројени су и неостваривање права на
здраву животну средину и природна богатства, пре свега на чисту воду и ваздух.

89

У Белгији, према извештају Универзитета у Антверпену, има милион и по
становника без сигурне егзистенције, односно 1,5% становништва живи испод линије
сиромаштва, што је одређено као месечни приход од 722 евра. Из перспективе
сиромашних земаља, исказана граница сиромаштва није ниска, али у Белгији се број
корисника јавних кухиња у деценији1994-2004. удвостручио и достигао 104.000 лица.
Као главни разлог се, као и свуда, наводи незапосленост, али и ниска примања
недовољна рецимо за здравствене услуге, и све оно што не спада само под ставку ''го и
бос''. Oташевић,Б. Сиромашни у богатој земљи. Лист 'Политика', 25.1.2006.
90
У Уједињеном Краљевству и поред високо исказаног нивоа сиромаштва (који се мери
приходом испод просечног или половином просечног прихода ) практично свако
домаћинство поседује телевизор или машину за прање веша, што истраживаче доводи
у недоумицу да ли се може рећи да постоји 'право' сиромаштво, што ипак не доказује
да сиромаштва нема.[3]
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2.2. Ниво сиромаштва у Србији
Према Стратегији за смањење сиромаштва у Србији и Првом Извештају
о имплементацији Стратегије, у 2003. години, сваки десети становник Србије
(10,5%) био је сиромашан. Линија сиромаштва је у тој години износила 4.970
динара месечно по потрошачкој јединици 91, тако да је потрошња сиромашних
била мања од тог износа. У Стратегији је истакнуто да емпиријски налаз треба
прихватити као полазну информацију, јер мало веће повећање линије
сиромаштва (са 2,4$ на 2,9$), повећава и број сиромашних на 20%. А уколико се
узме у обзир субјективна процена сиромаштва, заснована на схватању
појединаца о нивоу средстава потребних за задовољавање основних животних
потреба, више од половине становника Србије било је сиромашно.
Рурално становништво је сиромашније (14,9%) од урбаног (7,1%),
углавном због раста реалних зарада и пензија у 2003. у урбаним срединама.
Сиромаштво у Србији као претежно рурални феномен је приближно на истом
нивоу као у Румунији, мање него у Албанији, а веће него у Бугарској, Хрватској
и Пољској. На Косову и Метохији половина укупне популације живи испод
званичне линије сиромаштва. 92
Оштрина сиромаштва је износила 0,6%, што је благо смањење у односу
на 2002. годину, када је била 0,8%, а линија сиромаштва у тој години, за
четворочлано домаћинство износила је 4.489 динара по потрошачкој јединици.
Оштрина сиромаштва показује колико се неки сиромашни налазе дубље у
сиромаштву, односно ниже испод линије сиромаштва од других.
У Анкети о потрошњи домаћинстава у 2003. години, коју је израдио
Републички завод за статистику[8], просечан број чланова домаћинстава је 3,09,
и у складу са методологијом која се користи у свету, и у нашој земљи ће се
прећи на праћење сиромаштва по потрошњи домаћинства, а не прихода по
становнику, што ће установљењем базе података омогућити даљу прецизнију
процену сиромаштва. Тренутно, подаци који се износе у јавност прилично су
неусклађени, јер се презентују по различито коришћеним методологијама, што
не умањује чињеницу повећања сиромаштва код појединих категорија (деца,
Роми, неквалификовани радници, домаћице, као и повећање регионалног
сиромаштва, изузимајући Београд).
Сиромаштво је променљива категорија, што се потврдило и у нашој
земљи , чак и за само једну од анализиране две године: 2002-2003. Економска
мобилност показује да је нешто више од половине сиромашних из 2002.године
поправило свој економски положај и изашло из сиромаштва годину дана
касније. Међутим, приближно исто толико лица је постало сиромашно у 2003.
години, тако да су 'нови' сиромашни чинили нешто више од половине
91

Потрошачка јединица представља потрошњу по члану домаћинства при чијем
одређивању је узета у обзир разлика у нивоу потрошње одраслих и деце и заједнички
трошак целог домаћинства.
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сиромашних у 2003. години. Значајна економска мобилност се објашњава и
мобилношћу радне снаге. Половина незапослених из 2002. године се запослила
у 2003. години. Међутим, од оних који су се запослили, половина се запослила у
сивој економији. Тако је неформални сектор значајно побољшао мобилност
радне снаге.
2.3. Ко су сиромашни у Србији?
Профил сиромашних се мења. Ипак, људи одређених категорија ће са
већом вероватноћом живети у сиромаштву због низа неповољнијих
субјективних и објективних околности. Према подацима ССС, у Србији
сиромаштво је повезано са нивоом образовања. Ризик сиромаштва оних који
нису завршили основну школу два пута је већи од просека популације. Са друге
стране, само 2% оних који су завршили факултет било је сиромашно.
Између незапослености и сиромаштва постоји висок степен корелације,
мада није ретка појава сиромашних и у редовима самих запослених, што је у
нашој земљи такође дошло до изражаја. Са стопом незапослености од 14,6% (у
оквиру учесника на формалном тржишту рада, са привремено активнима), према
6-8% у ЕУ, јасно се истиче веза између незапослености и сиромаштва. За
незапослене, ризик сиромаштва је већи за 59,4% од просека популације, уједно
са највећом дубином и оштрином сиромаштва. И опет је неповољнији положај
незапослених из руралних подручја.
Према подацима Националне службе за запошљавање, у јуну 2006. је
стопа незапослености била чак 27,8%, што је значајно повећање у односу на
претходне године, али са оградом да се иза те бројке налазе и они који раде
непријављени, тргују без дозволе или су повремено незапослени.
Старо становништво (преко 65 година), према Попису становништва из
2002. године представљало је 16,6% укупног становништва, што указује на
дугорочни проблем старења и недовољног обнављања становништва. Оно са
17,7% чини скоро четвртину укупног броја сиромашних. Посматрано према
саставу домаћинстава, сиромаштво је највише распрострањено међу
једночланим, и посебно двочланим старачким домаћинствима код којих је ризик
од сиромаштва био за скоро две трћине већи од просека популације, нарочито у
руралним подручјима. Укупан социо-економски положај старих у Србији
показује да ''стара лица у просеку немају висок животни стандард, већ обично
живе скромно и многе потребе остају незадовољене. Ипак, стари тек умерено
заостају за припадницима млађих генерација и, тако са њима деле последице
економских прилика и неприлика у Србији''[9]
Деца се налазе у категорији са натпросечним ризиком од сиромаштва,
јер је 12,7% ове старосне групе било сиромашно.
Посматрано према величини домаћинстава, најугроженија су
домаћинства са пет и више чланова. Установљено је да, са малим изузецима,
сиромаштво расте са порастом величине домаћинстава.
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Избегла и интерно расељена лица спадају међу посебно угрожене групе
у Србији, јер 25% ове популације живи испод линије сиромаштва. У најтежем
положају су лица у колективним центрима, мада се њихов број постепено
смањује највише пуним интегрисањем у живот Србије, или најчешће повратком
у БиХ, а знатно мање повратком на Косово и Метохију.
У односу на остале угрожене групе, Роми су најугроженији и
најсиромашнији јер се њихово сиромаштво испољава у запошљавању,
образовању, здравству и стамбеним условима, са опасношћу репродукције
сиромаштва. Стопа незапослености је четири пута већа него код осталих, а 32%
Рома је без школе или са мање од 4 разреда основне школе. Само 0,3% се
школује на вишим школама и универзитетима.. 93
У изразито угрожену групу спадају особе са инвалидитетом. У Србији
живи око 350.000 особа са инвалидитетом, само 13% има прилику да ради, а од
тога само трећина има радно место прилагођено потребама.
По низу показатеља жене су у неповољнијем економском и укупном
положају, и за 15% имају нижу зараду од мушкараца. Највећи ризик је код
старих жена на селу, самохраних мајки, домаћица, Ромкиња, избеглица,
необразованих, незапослених, болесних, са инвалидитетом и жртава насиља.
Регионална распрострањеност сиромаштва показује значајне регионалне
разлике. Најсиромашније је 23,5% становника Југоисточне Србије, следи 13,2%
Западне Србије, и 11,4% Источне Србије. Испод просека за Србију су са 9,7%
становници Шумадије и Поморавља, 7,9% Војводине, и најмање Београда са
4,2% сиромашних, чији је проценат далеко испод националног просека. Тренд
показује продубљивање разлика измећу руралних и урбаних области и
сиромашнијих и богатијих региона, што је карактеристика и осталих земаља
источне Европе, и указује на то да могућности економског раста нису свима
подједнако доступне
2.4. Узроци сиромаштва и стратешки правци за његово смањење
Узроци сиромаштва су вишеструки и трају више од 15 година. Сваки од
њих заслужује посебну пажњу и анализу, али се у контексту овог рада могу
набројати само најважнији.
Сиромаштво у Србији није било значајније присутно до почетка 90-тих
година, а БДП per capita је износио више од 3000 долара. Образовање, здравство,
социјална заштита и остале услуге биле су приступачне највећем броју граћана.
Током 90-тих , БДП је преполовљен, дошло је до велике незапослености,
пада нивоа плата и пензија и других личних примања, незабележене
хиперинфлације. Када се томе додају економске санкције, близу 700.000
избеглица и интерно расељених лица, бомбардовање Србије 1999., јасно је да је
93

Према подацима из пописа 2002., Рома у Србији има 108.000, али према
домаћим и међународним проценама њихов стварни број је већи од 300.000
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дошло до наглог осиромашења већине становништва, али и знатног богаћења
мањег броја људи.
Стратегијом за смањење сиромаштва постављен је циљ да се
сиромаштво у Србији преполови до 2010. године. Разуме се да реализацију
прате бројне тешкоће, међу којима су две изразите. Прва је да се Србија налази у
процесу прилагођавања Европској унији, и друга, да је у току транзиција ка
тржишној привреди. Оба процеса на кратак рок изазивају неповољне ефекте, те
је стога велики задатак, у чему је и улога ССС, да се ефекти транзиције ублаже
како би се створиле промене за смањење сиромаштва. Назначена стратегија је и
полазна основа за развијање нових и обједињавање постојећих програмских
докумената, те се одређује и као вишесекторска.У 2004. и 2005. години, као
приоритетни сектори су издвојени:
• запошљавање; образовање; здравство и социјална заштита.
Стратешки правци, који могу да омогуће да се преполови број
сиромашних до 2010. године, према Стратегији, су следећи:
• Динамичан привредни раст и развој са нагласком на отварању
нових радних места у приватном сектору
• Спречавање појаве нових категорија сиромашних односно 'новог
сиромаштва' као последице реструктуриања привреде и
рационализације државне управе
• Ефикасна примена постојећих и дефинисање нових програма,
мера и активности директно усмерених на најсиромашније и
социјално угрожене групе, посебно у најмање развијеним
подручјима.
Смањење узрока сиромаштва упућује на неопходност сарадње
релевантних институција и стручних тела, али и доследну реализацију
политичких, законодавних, административних и економских промена [10]. Већи
број пројеката, са финансијском подршком фондова и институција из
иностранства и земље, обука и преквалификација незапослених, и бројне друге
започете акције, треба да омогуће раст запослености и одрживи привредни
развој, који ће у крајњој консеквенци довести до смањења сиромаштва.
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ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ КАО ПОТРЕБА САВРЕМЕНОГ
ДРУШТВА
Апстракт: Електронско учење је термин који полако али сигурно и
неизбежно улази и у нашу образовну стварност. Образовне норме које развијене
земље дефинишу увек се превасходно заснивају на отвореном тржишту,
високим технологијама и мобилности радне снаге. Образовању се постављају
веома високи захтеви, па је логично да се и поставе такође и образовању у
нашем окружењу. Развијена техологија у контексту образовања подразумева
мреже библиотека, информационе системе, центре у којима се налазе
различити извори знања, као и развијене системе за електронско учење.
Примарни захтев новог поретка у образовном систему једне развијене земље
јесте задовољавање основних потреба друштва: писмена популација и једнака
права за све, до остварења виших циљева: повећање квалитета и
ефикасности образовања. У овом раду се елаборира и систематизује
дефиниција и структура система за електронско учење.
Кључне речи: Електронско учење, WWW, Hipertekst

ELECTRONIC LEARNING AS A NECESSARY OF MODERN
SOCIETY
Abstract: E learning is a term which slowly but surly and invitably enters our
educational world. Educational principleswhich developed countries define are
always based on open market, high technologies and mobility of workers. Education is
faced with great demands in the world and it is logical that education in our country
has to satisfy the same demands. Developed technologies in education need the
introduction of libraries, information systems, centreswith diferent knowledge sources
as well as developed systems for E learning.Primary request of the educational system
in any developed country is to satisfy the basic needs, namely literate population and
equal rights for all. The main objectiv is increasing quality and efficiencey of
education. This paper explains and systematize the defionition and structure for Elearning.
Key words: ELearning, WWW, Hypertext
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1.

-

Главна грешка при коришћењу рачунара у настави је становиште да је
давање информација ученицима исто што и давање знања. Међутим, како сваки
ученик мора индивидуално трансформисати прикупљене информације у знање,
треба га научити не само да самостално налази информације, него и да управља
њима, анализира их и претвара у знање. Наставник је при томе "тренер" који
помаже ученицима да уче на свој начин и успешно прераде информације у
знање. Основни задатак наставника је да научи ученике како да уче, другим
речима створити информацијски писмене ученике, односно будуће
информацијски писмене стручњаке у свом подручју.
Иако је проналажење информација само једна од способности која чини
информацијску писменост, ипак је тај први корак нужан за прелазак на
квалитетну анализу и обраду информација. Зато је важно кренути и с
информатичким описмењивањем ученика, али је битно напоменути да се ту не
сме стати. Није довољно ученике само научити коришћењу рачунара и
рачунарских програма који ће им помоћи при прикупљању и обради
информација. Треба их научити не само како да прикупе информације, на
пример уз помоћ одговарајућих интернетских програма, него и како да их
искористе и трансформишу у знање.

Слика 1.
Информацијски писмена особа разуме улогу рачунара у процесу
тражења информација, али је исто тако свесна како успешно претраживање
зависи највише од ње саме, а не од технологије коју користи.
Електронско учење је „процес трансфера знања и вештина преко мреже
уз коришћење рачунарских апликација и окружења у процесу учења“. Те
апликације и процеси обухватају учење преко Web-а, преко рачунара, у
дигиталним учионицама, као и дигиталну колаборацију. Садржаји се преносе
преко Интернета, интранета/екстранета, аудио и видео трака, сателитске
телевизије и CД-ROM-а.
Појам електронско учење обухвата низ области Web инелигенције као
што је примена информационих система на Web-у, онтолошко инжињерство,
Семантички Web, интеракцију човека и рачунара и рачунарских медија,
управљање информацијама на Web-у, претраживање и откривање информација
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и знања на Web-у, Web агенте, аутономне системе агената, Web mining, као и
изградња нових типова апликација [1].
2. Електронско учење као потреба савременог друштва
У наступајућем добу остварује се визија глобалног знања где
информација постаје "јавно добро" којем на све начине треба омогућити јавну
доступност. Таква тенденција назива се "тенденција отвореног приступа" која
пре свега подржава начело отвореног електронског приступа.Традиционално
учење постаје апсолутно недовољно без имплементације савремених
електронских модела учења.
"Интернет је из темеља промијенио практичну и економску стварност
дистрибуције знанственог знања и културне баштине. По први пут, Интернет
нам данас нуди прилику за изградњу глобалног и интерактивног приказа
људског знања, укључујући и културну баштину, као и јамство доступности."[2]
Интернет данас представља једно широко распрострањено окружење са
бројним могућностима учења и поучавања. На то је знанто утицао напредак и
развој мултимедијалних алата што знатно повећава и број образовних ресурса
(електронски текстови, слике, филмови, симулације, анимације) развијених у
Интернет окружењу.
Какво је стање у нашем образовном систему по питању осавремењавања
наставног процеса?
Подаци који су наведени у следећем излагању базирани су на подацима
који су добијени на основу анкетирања наставника, и посредне анализе доступне
и адекватне документације:
Основни документациони извори су:
A.
“Свеобухватна анализа система основног образовања СРЈ”
УНИЦЕФ Београд [3].
B.
Пројекат Министарства просвете и спорта у изведби Образовног
форума, а под покровитељством УНИЦЕФ-а "Оптимизација мрежа школа у
Србији" [4]
Анализом података добијених путем анкетирања наставника, закључено
је да је доминантан наставни облик којим се спроводи настава у нашем
образовном систему – фронтални наставни облик. Подаци указују да наставници
највише спроводе фронтални облик рада, потом рад у пару, и на трећем месту,
рад у групи.
Анализом доступне документације наилазимо на сличне закључке. У
анализи документационог извора А, каже се да „у нашем образовном систему
преовладавају традиционални облици наставног рада. То су фронтални облици
рада.” Специфичност информатичких предмета није допринела суштинским
променама на тему модернизовања наставних облика, тако да наставни облик
који преовладава у настави информатике јесте фронтални облик рада. Наравно,
не смеју се занемарити поједине школе или наставници у чијем раду постоје
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покушаји, негде врло успешни, да се фронтални наставни облик замени
савременијим облицима, или да се барем модификује.
Анализом документационог извора А долазимо до истог податка:
“Чињеница је да у нашим школама преовладава класичан приступ настави, у
којој је доминантна филозофија подучавања традиционалистичка. Такав приступ
карактеришу између осталог, али најубедљвије традиционалне методе наставе.”.
Сви механизми образовног система који су од утицаја на методе наставе и учења
у великој мери фаворизују традиционалне методе, и у тој класи су нараво
најзаступљеније предавачке методе. Суштина је на деловању наставника, а не на
ученику.
Закључено да је у нашем образовном систему доминантна предавачка
настава која фаворизује механичко памћење. Строго “савладавање материје” је
још увек фокусирано на репродуковање пређених садржаја, а не на практичне
вештине, умења, способности. Врло је чест случај (на основу емпиријског
истраживања) да се оцењивање спороводи у облику репродукције садржаја на
табли, а не испред рачунара, или неким другим практичним показатељима.
Анализом одговора добијених анкетирањем наставника, у склопу
истраживања доктората на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину
[5], а на питање везано за рачунарску опрему, закључено да је скоро 70%
наставника незадовољно рачунарском опремом која им је на располагању, док је
чак 10% наставника изјавило да чак и наставу информатике изводи без
рачунара.
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4. Кључна питања пројектовања система за електронско учење
Приликом пројектовања система електронског учења неке образовне
институције, морају се узети у обзир одговори на следећа питања:
1.
Да ли су циљеви програма електронског учења сагласни са
циљевима институција на којима се спроводе?
•
Креатори система електорнског учења морају строго да воде рачуна о
спровођењу циљева институција у којима се изводи овакав систем наставе.
2.
Како реализовати административну подршку?
•
Веома је важно креирати квалитетан систем подршке и кориснику се
мора пружити могућност да у сваком моменту добије квалитетан одговор на
питање које му представља проблем, било у процесу усвајања знања, било при
провери знања. Таква подршка подразумева прилагођавање индивидуалним
карактеристикама корисника.
3.
Да ли су сви универзитети спремни да прихвате систем
електорнског учења?
•
Усвајањем нових конвенција сви универзитети мораће да пређу на
савремени систем образовања, иако већина факултета на универзитетима у
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Србији, још није спремна да се одрекне строго институционализованих облика
наставе, јер то подразумева учење нових метода рада и велика материјална и
професионална улагања.
4.
Како заштитити ауторска права?
•
Једно од кључних питања при креирању система електронског учења је
како заштитити ауторска права. Најлогичније решење је да институције на
којима се спроводи оваква настава буду “власници” наставних садржаја.
5.
Како мотивисати ауторе да предају своје наставне
материјале?
•
Електорнско учење едукаторима доноси многе предности. Њихова
предавања могуће је, у таквим системима, пратити у целом свету, док су они код
својих кућа и припремају нове материјале. Традиционална настава “везана” је за
одређене временске периоде, почетка, и завршетка наставе. Сада, то није ни од
каквог значаја, јер се на даљину може учити било када, у било које доба дана.
Исто тако, едукатори, нису оптерећени бројем ученика који се налазе у
учионици и не морају да воде рачуна о њиховој дисциплини.
6.
Како усмерити корисника на садржаје који су од значаја за
његово васпитање?
•
Нови систем наставе, путем хиперлинкова, може да наведе корисника на
погрешан пут. Стога му је потребно донекле ограничити кретање и мотивисати
да се “креће” кроз материјале који су му потребни за, нпр. успешно полагање
испита. Пре свега, треба педагошки оценити курсеве који се “нуде” на
Интернету.
7.
Како представити садржаје на Интернету?
•
Ауторима ће бити потребна велика помоћ да би се наставни садржаји
адекватно представили на Интернету. Овде је потребно ускладити наставне
садржаје новим технологијама, што може представљати велику тешкоћу како
ауторима наставних садржаја, тако и администраторима система електорнског
учења, јер је осим “писаног метеријала” сада потребно пронаћи и укључити
слике, аудио записе, видео записе, симулације... Исто тако, потребно је схватити
да се нове технологије, тако брзо усавршавају, да је потребно константно
осавремењавање наставних садржаја.
8.
Које методе користити за креирање система електорнског
учења?
•
Интернет нуди много могућности за креирање система електоронског
учења, у виду савремених софтверских алата. Али, како изабрати најбољи, или
бар сврсисходан? Потребно је пронаћи алате од којих неће зависити усвајање
садржаја, ни то да ли ће корисници моћи да приме све релевантне информације
на адекватан начин, што значи, да га техничке могућности, никако не смеју
спутавати при усвајању наставних садржаја. У склопу пројекта "Систем
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електронског учења (УНД)“ на горе поменутом Факултету, базиран је на
Интернет технологијама уз коришћење мултимедијалних образовних софтвера",
Министарства за науку, технологије и развој, користи се ASP технологија.
9.
Како квалификовати успехе студената?
•
У систему кредитирања, веома је важно ускладити начине оцењивања у
свим институцијама у којима се спроводи електорнско учење. Потребно је
креирати тако повезане системе, да је могуће добити све потребне информације
о положеним испитима студената, било где да су усвајали садржаје. У моделу
“Електорнско учење” провера знања студената вршиће се путем тестова који ће
бити прилагођени свим наставним предметима. Исто тако, проблем је како
проверити идентитет корисника.
10.
Да ли корисници имају довољно предзнања за електорнско
учење?
•
Мора се проверити спремност корисника да користе, не само рачунаре,
него и Интернет као средство за усвајање наставних садржаја. Ако се установи
да корисници немају довољно спретности за употребу рачунара, потребно их је
обучити, а касније им и омогућити употребу Интернета.
11.
Које хардверске платформе су потребне корисницима?
•
Од изузетног значаја за креаторе система електорнског учења је
информација о хардверским и софтверским платформама које ће бити
корисницима на располагању. Перформансе и квалитет система електорнског
учења директно ће завсити од перформанси рачунара које употребљавају
корисници система.
12.
Где поставити наставне садржаје?
За администраторе система електорнског учења, значајно је питање
•
опреме која им је доступна приликом поставке система електорнског учења.
Такође, значајно питање је и на коју адресу поставити наставне садржаје, да би
корисницима из целог света, наставни материјали били лако и брзо доступни.
Укратко кључни проблеми при креирању система електорнског учења
јављају се у следећим сферама:
1. квалитет инструкција и наставних садржаја који се могу наћи на Интернету,
2. скривени трошкови,
3. могућности креатора, корисника и администратора.
5. Структура система за електронско учење
Наставници могу да креирају полазне стране за своје наставне предмете
у које могу да укључе садржаје, вежбе, референтну литературу, као и везе са
информацијама које се налазе на WWW, а које могу бити корисне студентима.
Такође се могу додати везе са каталозима и библиотекама. Странице посвећене
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предмету даљинског учења могу садржати и дискусионе листе, као и форме са
упитима и форме за слање помоћу електронске поште.
Web стране посвећене учењу на даљину треба да помогну студентима да
пронађу потребне информације о курсу, науче материјал и да се уведу у
тематику којом се бави курс. Web стране дизајниране на одговарајући начин
треба да помогну размишљање, дискусије и активно учествовање студената у
процесу учења на даљину.
Елементи које треба укључити у Web стране посвећене курсу су:
•
Информације о курсу и предавачу – Назив курса, радно време
предавача, информације о штампаном материјалу, преглед курса, правила
оцењивања.
•
Комуникација групе – Приступ e-mailu предавача, дискусиона
група за комуникацију студент – студент, форме за извештавање о проблемима.
•
Задаци и тестови – Дистрибуција задатака и тестова за оn line
попуњавање и предају, преглед решења, tips anД tricks, најчешће постављана
питања (frequently askeД questions, FAQ).
•
Материјал за наставу – Лекције доступне у виду Web страна и
фајлова за даунлодовање.
•
Демонстрације, анимације, видео, аудио – Укључити материјал
који се не може презентовати у класичном текстуалном формату.
•
Референтни материјал – Листа материјала у штампаној или
електронској форми који допуњује уџбенике. Да би се избегли проблеми са
заштитом ауторских права, ови чланци би требало да буду у јавном власништву.
Као додатак могу се пружити везе са осталим странама на Интернету које
покривају ову теме, сличним курсевима који су доступни на Интернету,
универзитетској библиотеци, и осталим ресурсима који могу употпунити курс
[6].
Интернет, за разлику од “традиционалних” докумената (који су углавном
линеарне или секвенциалне структуре) подржава више начина кретања –
“навигације” кроз документе. Коришћењем hypertext-a корисник може
документу приступити на традиционалан – линеран начин ишчитавања или пак
коришћењем линкова унутар документа може се повезати с другим site-овима,
сликама, аудио фајловима и могућност накнадног враћања на наведени
документ.
Отежавајући моменат hypertext структуре, упркос томе што нуди
изузетну индивидуалност учења, јесте тај што може доћи до корисничке
дезоријентације, и преоптерећености информацијама. Креатори система за
учења на даљину, односно оних који се баве садржајем, а то би конкретно
морали бити наставници, морају имати на уму утицај хипертекст структуре на
учење:
•
повећена је одговорност студената у усмеравању учења,
•
смањена је контрола коришћења материјала,
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потребно је предвидети све могуће навигацијске делове како би
се креирао материјал који би усмерио кориснике на различите приступе
документу,
•
повећана потреба за слагањем фрагментираних информација
како би се редуковала информацијска преоптерећеност,
•
повећана потреба за мултимедијалним елементима како би се
привукла и заокупила студентска пажња, тј. како би садржај био примерен
студентима са различитим стиловима учења,
•
вероватност да се студенти више неће враћати на првобитну
адресу након што их линкови преусмере на други сајт.
Интернет материјали могу имати различите карактеристике од
традиционалних извора информација:
•
садржај је актуелан и динамичан,
•
садржај може бити из примарног извора,
•
извори се могу презентовати на различите начине,
•
информацијом је једноставно манипулисати,
•
студенти могу оn line учествовати,
•
садржај је доступан за читање.
Док Интернет потпомаже индивидуално учење, истраживања показују да
посредством наставника та интеракција у стварном времену повећава
ефикасност и употпуњује курсеве на даљину. Студентима је потребно усмерење,
а то је повратна информација од стране инструктора или могућност остваривања
дискусије са колегама. Без интерактивности и повезаности с остатком света,
образовање на даљину постаје безлична и вештачка, неприродна форма учења.
•

6. Закључак
Да би систем за електронско учење заживео на прави начин, едукатори
(где подразумевамо све оне који учествују у конструкцији система) би требало
да буду свесни неких кључних чинилаца садржаја подучавања када дизајнирају
модуле за учење (O'Connor 1995):
•
дизајнирање би требао бити колаборативни процес који укључује
графичке дизајнере, лекторе итд.
•
систем би требало да буде довољно флексибилан да студентима
омогући да ишчитају материјал и да унапреде своје разумевање садржаја,
•
потребно је развити материјале курсева који омогућавају давање
повратне информације, и групно учење,
•
потребно је паметно искористити ограничења browsera, као и
подршку хардвера и софтвера како би се редуковале методе учења,
•
прихватити предности спољашњих извора информација (рецимо
hypertext линкова).
Важна је континуирана повратна информација уколико едукатори желе
да спознају све потребе и комуникацијске стилове свих студената ... Нове
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технологије и методе наставе унапредиле су традиционалну улогу наставника у
процесу учења, међутим наставници и даље имају одговорност стимулисања
интереса студената у вези тема учења и њиховог мотивисања у “Интернет
учионицама” (Updegrove 1995).
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William Porter 95
DEMOCRACY – A DEPARTURE AND A JOURNEY, NOT AN
ARRIVAL
It is reasonable to ask at the beginning what qualifications I have as a
journalist and publisher to speak on this subject, which I do with some modesty, both
as a media person and a British subject. I think that it was the French, out of the
experience of their Revolution who fixed three pillars of the democratic state. As
being the government, the Judiciary and the Parliament.
To this later was added the idea that the idea that the Media were the fourth
pillar of this edifice. No doubt because we have the means to reach the public and so
to influence their loyalties to politicians and their co-operation with the democratic
process.
It is generally felt that we cannot have true democracy without freedom of the
press and that you cannot have freedom of the press without democracy. The two are
considered to be inseparable. Although one distinguished thinker said that if he had to
choose between the two he would choose freedom of the press. Of course today the
press has broadened into the media and all forms of reaching the public with
information.
As to my being British, you may be right to have certain reservations. For
nearly a thousand years we have lived in those islands without suffering the boot of an
occupying power and without, in the last few hundred years being subject to a
dictatorial regime.
The idea of compromising with an outside force has even disappeared from
our racial memory. Consequently, we have difficulty in un distending those who have
suffered from occupation or dictatorship, which means the rest of Europe. We are in
no position to tell others how they should behave or how they should interpret
democracy. I hope that I will not be doing that in my talk, that I will be merely sharing
my experiences and meditations and hoping that some of them will be helpful to
others.
There is anther element and it is that of the emotions. It was often said of the
conflict in Northern Ireland that feelings were facts and that may also be true of
Balkan history. You, see, when I was younger I fell deeply in love with a Yugoslav
girl with her family toots in Bosnia and Montenegro and her bringing up in Serbia and
Belgrade. She had been a message carrier in Tito’s wartime resistance, was captured
by the Germans and spent three years in one of their concentration camps. After the
95
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NaЗi defeat she completed her law studies in Belgrade and became proficient in eight
languages. In the late, forties, as a journalist I came Yugoslavia to meet Ivo Andric, a
Nobel Prizewinner in Literature, and to report on the social and political scene in the
country. Whilst staying in Opatija. I decided to write an article on the port of Rijeka
and asked the woman in the local travel bureau if could recommend a person who
knew Rijeka and spoke English to translate for me and show me around. She said that
it could be their legal adviser and arranged a meeting for the next day. I arrived,
expecting a man,
But was confronted with a good-looking, red-haired, for which I have a
weakness, young lady. She happily agreed to help me and we began visits to the port,
the oil refinery and other aspects of the town. However, I quickly began to lose
interest in my pursuit of the story to take up the pursuit of the lady. I never wrote
article, but I did fall in love with and eventually marry my beloved Sonja. It turned out
that her mother was a descendant of the old Bosnian royal family of Tvrtko and her
father had been a colonel in the old Royal Serbian Army, but that she had been
brought up in Jagodina in the heart of Serbia. I tell you this because my own life
became immersed in the history and life of the Balkans and has given me this strong
emotive link with your country. I assume that my son is one half Slav, my
granddaughter one quarter and my great grandchildren one eighth Slavonic.
So back to the subject of democracy. I have visited Russia several times both
before and after the downfall of Communism. During my later visits it became
apparent to me that many people expected the shift from Communism to Democracy
to take place from one day to the other. In one way it was true, in that from electing to
political to political positions nominees of the state you had a’ choice between a
number of persons representing different viewpoints. However I noticed from living in
friends’ apartments in Moscow and Nizhniy Novgorod that the apartments themselves
were beautifully looked after, but that the condition of public parts of the building war
dirty, uncared for, covered with graffiti and unpainted; and that the gardens around the
building were neglected the grass uncut. When I asked this was the case, I was told it
was because the municipality was doing nothing about it. This reminded me of an
experience in the part of London where my company was located and I was Vice
Chairman of the Chamber of Commerce. The area was Brantford which had a football
team in the First Division with an excellent stadium in the middle of a housing estate.
At the of each Saturday match the surrounding were full of litter, bottles and cans
thrown away by the fans. This was not collected by the municipality until the
Following Wednesday. At the Chamber we were approached by a delegation of people
living in those streets to protest against the rubbish being left for four days. When we
approached the Mayor he said that it was not possible to change the collection date.
We then decided to meet the street complainers and to say that we would provide a
skip at a particular location to hold the rubbish if they would organise street teams to
clear the rubbish from their streets and to put it in the skip.
This they decided to do and the result was that the rubbish was cleared on the
same day within hours of the end of a match and everyone was happy. This is an
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example of democracy working at the ground level. If those above cannot do the job,
do it yourselves. The people in the Russian apartment blocks were amazed when I told
them this story, but if, they have formed their own teams they will have had clean
public parts of the building and cut grass around it. I wonder if any of them took this
action.
In my visits to Russia and East Europe during the communist period I noticed
that nearly all decision making was chanelled up towards the top. This, incidentally,
was a feature of the Indian Civil Service under the British Empire. In both cases it
indicates a determination to control and a lack of confidence in those working in the
lower echelons. It is the hallmark of dictatorships and centralised governments. But
you know this better than I do, because many of you have experienced it.
A typical feature of a settled democracy is the number of activities at all levels
with people taking initiatives, responsibilities and leadership within each level. This
shows itself in sports, scout movements, youth clubs, trade unions, chambers of
commerce, charitable organizations, women’s’ institutes, special interest groups,
parish councils, protest group and a multitude of ways. It results in an intense activity
at the base of society and particularly in the setting up of entrepreneurial businesses
and in political party actions. Without it democracy becomes top-heavy and
increasingly unworkable. It is the achieving of this vibrant society that is the journey
of democracy. And it may take different forms in relation to the history, ethnic
composition, faith traditions and social customs of individual countries. I do not
believe that there is only one model of democracy. Of course, Winston Churchill is
reputed to have said that democracy was an unsatisfactory system, but that it was the
best we had to date. Most of the settled democracies have passed through civil wars.
As the media is my world, I am going to turn to its failures in the democratic scheme
of things, but also its vital possibilities and even destiny in enabling democracy to
succeed.
I can best do this by taking myself as a case study, having risen from the
lowly ranks of simple reporting and free-lance work to heading up a publishing multinational’s development in my country and to taking leadership in the professional
associations. I was also involved in pioneer work in electronic publishing and the
setting up of databases the eighties, which has now developed into the
communications revolution of the internet and mobile phone, which is transforming
the way in which the world is informed and influenced.
Some 15 years ago I read in the FINANCIAL TIMES that the
communications industry, including the mass media, had become the largest industry
in the world. I then asked myself the question, and it is an important one in the light of
globalisation and the governance of industry and politics. “If we were the largest, were
we the most responsible with regard to our influence on society, particularly the
democratic part of it?” I felt that the answer was NO. That our motivations were to
make money and to become important and that responsibility took a back seat. With
some introspection I realized that this was true of my own attitude as the Chief
Executive of a major company. Of course if one of our publications had a good social
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effect I was very happy to take the praise, but if we caused a bad effect I washed my
hands of it, saying that we had freedom of information and freedom to publish and
that any bad consequences were a matter for politicians, religious leaders and
sociologists, but not mine. Such an attitude is the negation of democracy and is the
fundamental reason for its weaknesses, when spread across all walks of life. I decided
that we should stand up and be counted for our effect on the lives and behavior of our
audiences, who are the majority of people living on the planet.
In my case what did that mean in practice, not only in the nature of the
editorial content of our publications, but on the business policies of running a
company?
Leaving aside blatant corruption, there are three areas in which many
businesses cut corners with the truth. The first is in financial reporting and we have
read in recent times the collapse of great companies like ENRON and WORLDCOM
due to dishonest financial manipulation and information. This led to their own
employees losing their pension income after a lifetime of work. I cannot think of a
more awful thing to do to your workers. The second is in the use of deceptive
advertising and promotions to sell products and services. Many of you may have
received such material through the post and there are many sophisticated ways of
doing this. The third is the widespread submission of exaggerated expense accounts
and the practice of lavish and unnecessary entertaining. The worst examples of this are
usually given by senior people, but it occurs at all levels. The amazing thing is that
most of us not regard this as being criminal but as being clever. All statistics and
official announcements indicate that crime is a deadening and self-defeating danger to
a prosperous democracy. We seem to think that answer is to arrest more people and to
build more prisons. More than 80,000 persons are in prison in the United Kingdom at
any one time and the numbers are increasing. More than four times that number are
convicted of crimes that do not receive a prison sentence, but fines and community
service. I turn again to my personal experience. When I looked at my own life in terms
of responsibility I realized that I was compromising in all three of the previously
mentioned areas. I was manipulating the annual accounts to make them appear more
attractive. I was passing deceptive advertising prepared by the marketing department
and I had a highly imaginative approach to my own expense accounts. It became clear
to me that if we were to be convincing in attacking corruption and crime and tax
evasion in our publications I had to clean up my own behavior in these fields. As one
of our leading investigative journalists put it, “If we are blowing the whistle on others,
we should make sure that our own whistles are clean.” So I prepared honest accounts,
only used honest advertising and submitted true and reasonable expense statements. It
was as simple as that. The quality of democracy depends on the quality of its people.
Fortunately the human personality is equipped with that piece of high technology
known as the conscience. It enables us to know right from wrong, true false and good
from evil. It provides the moral basis of democracy without which it will crumble and
die, but with which it will progress and prosper. And in saying this I am not denying
the importance of sound structures and procedural guidelines. If in economic and
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conflictual problems, we can answer the problems in the lives of those sitting around
the tables; we shall answer the problems lying on the tables.
Perhaps I am sounding more like a preacher than a hard media executive.
Well, I am willing to risk that, if it is to prevent us from sawing off the branch of
democracy on which we are sitting. I feel privileged to be talking to an audience in
Serbia, because, in spite of your problems and disappointments I believe that you have
a great part to play in building the future of Europe, but beyond that to the creation of
a stable and just civilisation.
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