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Резиме: Пољопривредне иновације су процеси у којима појединци и домаћинства 

уводе или унапређују постојеће производе, процесе или начине организације својих 

активности са циљем развоја пољопривреде, раста продуктивности и 

ефикасности, смањивањa сиромаштва, суочавања са еколошким и климатским 

изазовима и др. Са друге стране, финансијске иновације у пољопривреди, као 

увођење нових или унапређивање постојећих инструмената финансирања, имају 

за циљ да постану доступније њиховим корисницима, у бољој мери покрију њихове 

потребе, као и да омогуће боље управљање ризицима финансирања. Обе групе 

иновација могу снажно утицати на продуктивност, раст и конкурентност 

пољопривредног сектора, квалитет производа и доходак пољопривредника. Овај 

рад се бави проучавањем и класификацијом пољопривредних иновација, као и 

анализом неких иновативних модела финансирања у условима у којима и приватни 

сектор и пољопривредници нерадо улазе у дужничко-поверилачке односе. У 

оваквим околностима долази до изражаја и потреба за финансијским 

описмењавањем пољопривредника, као и за унапређивањем финансијске и опште 

инфраструктуре у руралним областима. 

Кључне речи: пољопривредне иновације, иновативни модели финансирања, 

штедни рачуни за финансирање инпута, лизинг у пољопривреди, кредитирање на 

основу складишних признаница.  

Abstract: Agricultural innovations are processes in which individuals and households 

introduce or improve existing products, processes or ways of organizing their activities 

with the aim of developing agriculture, increasing productivity and efficiency, reducing 

poverty, tackling environmental and climate challenges, etc. On the other hand, 

financial innovations in agriculture, such as the introduction of new or improvement of 

existing financing instruments, aim to become more accessible to their beneficiaries, to 
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better cover their needs, as well as to enable better management of financing risks. Both 

groups of innovations can have a strong impact on the productivity, growth and 

competitiveness of the agricultural sector, product quality and farmers' incomes. This 

paper deals with the study and classification of agricultural innovations, as well as the 

analysis of some innovative financing models in conditions in which both the private 

sector and farmers are reluctant to enter into creditor-debtor relations. In such 

circumstances, the need for financial literacy of farmers, as well as for the improvement 

of financial and general infrastructure in rural areas, comes to the fore.  

Keywords: agricultural innovations, innovative financing models, savings-account 

linked input finance, leasing in agriculture, warehouse receipt financing. 

 

1. УВОД 

Познато је да иновације данас представљају најважнији 

фактор тахнолошког напретка, развоја, раста продуктивности и 

стварања нове вредности, као и извор конкурентске предности у 

савременој пољопривреди. Пољопривредне иновације данас такође 

имају и кључну улогу у суочавању са многим глобалним изазовима, 

а пре свега у решавању проблема глобалних климатских промена, 

растућих емисија гасова са ефектом стаклене баште, ерозије тла, 

суша, поплава, губитка биодиверзитета, као и раста глобалног 

становништва, ограничених обрадивих површина и променљивих 

укуса потрошача (Syngenta Global, 2021). Организација за храну и 

пољопривреду Уједињених нација (Food and Agriculture Organization-

FAO) дефинише пољопривредне иновације као процес у којем 

појединци или организације уводе нове или постојеће производе, 

процесе или начине организације, по први пут и у одређеном 

контексту, са циљем повећања ефективности, ефикасности, 

конкурентности и отпорности у решавању бројних пољопривредних 

проблема (FAO, 2021). Са друге стране, у литератури још увек нема 

довољно спроведених истраживања о финансијским иновацијама у 

пољопривреди, док друштвене и економске потребе 

пољопривредних газдинстава условљавају тенденцију ка 

парцијалним усвајањем иновативних решења (Soliwoda, 2020, стр. 

66). Иновације у пољопривреди доприносе повећању безбедности и 

побољшању снабдевања храном, а тиме и одрживом развоју друштва 

и руралном развоју. Као такве, оне прожимају све димензије циклуса 

пољопривредне производње и њених ланаца вредности, од рибарства 

и шумарства, преко ратарске и сточарске производње, па све до 

пољопривредних инпута и несметаног приступа тржиштима. 

Пољопривредне иновације се данас пре свега односе на 

задовољавање потреба за повећаном производњом хране, сточне 

хране и секундарних производа, као и на потребе за повећањем 
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квалитета пољопривредних производа, производних процеса, 

организационих структура и услова узгоја домаћих животиња (Van 

der Veen, 2010, стр. 1). 

Данас има много класификација пољопривредних иновација, 

док је можда најрелевантнија она коју је још давне 1974. године дао 

пољопривредни економиста Роберт Евенсон. Он наводи да се 

пољопривредне иновације односе на једну од или више следећих 

области (Evenson, 1974, стр. 51-93): а) усеве, б) домаће животиње, в) 

услове одгајања, г) опрему и д) праксу газдовања. Интерамерички 

институт за сарадњу у пољопривреди дели пољопривредне 

иновације на институционалне, технолошке и друштвене иновације, 

док их, у складу са дефиницијом ОЕЦД-а, посматра и као иновације 

производа, маркетинг иновације и организационе иновације. 

Пољопривредне иновације се могу класификовати и према њиховим 

носиоцима на предузетничке иновације и организационе или 

институционалне иновације (Inter-American Institute for Cooperation 

on Agriculture, 2014). Коначно, оне се могу посматрати и као 

инкременталне иновације, које подразумевају мала и постепена 

побољшања у пољопривреди, али ређе и као радикалне иновације, 

које представљају радикално нове идеје и суштинске промене у 

сектору пољопривреде. Пољопривредне иновације могу довести и до 

пољопривредне револуције, под којом се подразумева постепена 

трансформација пољопривредног система (Britanicca, 2021), али и 

увођење нових пољопривредних пракси попут ротације сађења 

усева, селективног узгоја и продуктивнијег коришћења обрадивог 

земљишта, које доводе до значајног повећања обима пољопривредне 

производње (Lumen Boundless World History, 2021). Пољопривредне 

иновације се не ослањају толико на усвајање нових технологија, већ 

радије подразумевају прилагођавање, мењање и усвајање већ 

постојећих технологија, због чега се и пољопривредна револуција 

најчешће дефинише као низ истовремених побољшања остварених у 

различитим областима пољопривредног система (Van der Veen, 2010, 

стр. 1). 

Пољопривредне технологије се данас веома брзо развијају и 

шире ка еколошки одрживим праксама и новој парадигми – 

Пољопривреди 4.0 у склопу које дигитализација, аутоматизација и 

вештачка интелигенција у све већој мери преузимају примат у 

производњи усева, укључујући и борбу против корова и контролу 

штеточина (Santos Valle and Kienzle, 2020, стр. iii). Ови императиви 
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данас прожимају и друге области пољопривреде, узрокујући појаву 

сасвим нових, савремених и креативних пољопривредних иновација 

и решења попут аутоматизације и механизације пољопривредне 

опреме, дигиталних иновација, пољопривредне роботике, прецизне 

пољопривреде, система даљинског мерења и очитавања путем 

сензора, блокчејн технологија (ланаца записа или блокова података), 

Интернета ствари (Internet of things), савремених информационих и 

комуникационих технологија (ИКТ), пољопривредних дронова, 

агроботова, разних ласерских и дигиталних система за прикупљање, 

обраду и анализу података (LIDAR и SEPAL системи), мобилних 

апликација, технологија дистрибуиране главне књиге (Distributed 

Ledger Technologies-DLTs) и др. У овом контексту посебну улогу 

имају дигиталне иновације путем којих се убрзавају и примењују 

нове иновативне идеје и праксе и које имају велику могућност 

утицаја на трансформацију дигиталних решења у глобална јавна 

добра. Оне примењују постојеће и технологије из граничних области 

науке и стварају нове услуге, алате и приступе који јачају улогу 

сеоских домаћинстава и подстичу младе људе на бављење 

пољопривредном делатношћу. Посебну врсту иновација чине 

иновације у финансирању пољопривредних активности којима је 

посвећен остатак овог текста. 

2. ИНОВАЦИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

АКТИВНОСТИ 

Познато је да развој и комерцијализација пољопривредне 

делатности захтевају одговарајући ниво финансијских услуга које 

могу да подрже већа дугорочна улагања у пољопривредну 

инфраструктуру. Ове иницијативе данас обично захтевају и примену 

напредне технологије (механизацију пољопривредних процеса, 

коришћење мобилних телефона и платформи за електронска 

плаћања, дигитализацију и аутоматизацију процеса и сл.), док се 

њихов важан изазов огледа у решавању проблема системског ризика 

путем осигурања и других механизама за управљање ризицима. 

Међутим, данас су раст и продубљивање пољопривредних 

финансијских тржишта, посебно у многим земљама у развоју (ЗУР) 

ограничени разним факторима који обухватају неадекватне или 

неефикасне политике, високе трансакционе трошкове допирања 

услуга до удаљеног сеоског становништва, отежан приступ 

тржиштима фактора производње, одсуство одговарајућих 

инструмената за управљање ризицима, низак ниво тражње због 
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фрагментације тржишта и иницијалне фазе развоја ланаца вредности, 

као и недостатак стручности финансијских институција у управљању 

портфељима пољопривредних кредита (Varangis, 2020). 

Са друге стране, данас се мали пољопривредни произвођачи 

јављају у улози предузетника, трговаца, инвеститора и потрошача, у 

свом настојању да искористе расположиве финансијске инструменте 

и средства да би реализовали своје активности и побољшали своју 

ефикасност пословања. Међутим, пакети финансијских услуга који 

им стоје на располагању често могу бити ограничени, при чему се 

ово посебно односи на оне пољопривреднике који живе у ЗУР или у 

удаљеним сеоским областима у којима још увек нема приступа 

одговарајућој тржишној и финансијској инфраструктури. Стога су од 

почетка овог века бројне микрофинансијске институције (МФИ) 

почеле да развијају иновативне и флексибилне приступе 

финансирању пољопривреде са циљем да своју понуду руралних 

финансијских инструмената учине разумљивијом и лакше доступном 

малим пољопривредницима. Ове иновативне финансијске 

иницијативе данас обично укључују коришћење лизинг услуга, 

примену савремених ИКТ, дигиталних платформи и мобилног 

банкарства, финансијско описмењавање, примену механизама 

управљања ризицима, везивање финансијских за нефинансијске 

услуге, одобравање специјалних руралних микрокредита, 

микроосигурање, сарадњу са групама за самопомоћ, пружање 

развојних услуга, па чак и коришћење биометријских технологија и 

нових приступа индексирању осигурања и др. (Kloeppinger-Todd and 

Sharma, 2010, стр. 4-33). 

Иако би ове иницијативе могле да доведу до одрживог 

финансирања пољопривреде, њихов развој ипак захтева одговарајуће 

владине интервенције, правила и прописе, односно адекватно 

окружење политике које би имогућило даљи развој иновација у 

финансирању пољопривреде. Са друге стране, с обзиром на 

чињеницу да већина савремених пољопривредника у неразвијеним и 

земљама у развоју има мало образовања и ограничене информације о 

овим финансијским могућностима, као и на то да су многи од њих 

тек недавно прешли на концепт комерцијалног пољопривредног 

пословања, јавља се и потреба за њиховим финансијским 

описмењавањем да би им се омогућило да на ефективнији и 

профитабилнији начин планирају, финансирају, организују и 

спроводе своје пословање. Наиме, данас на све динамичнијим, брзо 
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растућим, сложенијим и конкурентнијим финансијским тржиштима 

у свету пољопривредницима са ниским нивоом финансијске 

писмености често недостају неопходне информације и знање за 

доношење оптималних финансијских одлука. У том смислу им 

финансијско описмењавање може пружити добру основу за 

управљање новцем, као неопходну вештину за одабир адекватних 

микрофинансијских производа и услуга и као основни предуслов за 

њихов улазак у формалне финансијске системе, односно за приступ 

конвенционалним банкарским услугама. Циљ финансијског 

образовања је у олакшавању приступа пољопривредника 

финансијским ресурсима, као и у њиховом одговорном коришћењу 

(USAID, 2011, стр. 7). Прецизније речено, значај изградње 

финансијских способности пољопривредника огледа се у стицању 

знања и вештина из основа буџетирања, штедње, управљања 

дуговима, али и из коришћења и управљања другим финансијским 

производима као што су услуге осигурања, дознаке и банкарске 

услуге. Финансијско образовање пољопривредника се данас 

углавном спроводи путем јавних кампања и коришћења услуга 

масовних медија, директне комуникације, личног саветовања, 

организације семинара и радионица за мале групе, али и путем 

иновативних алата попут мобилног банкарства, интернет платформи 

и других електронских медија (Cohen, 2010, стр. 6-7). 

3. ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ ФИНАНСИРАЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Данас већина пољопривредника и пољопривредних малих и 

средњих предузећа (МСП) послује у неформалном сектору и живи у 

руралним областима у којима још увек нема развијене финансијске 

инфраструктуре. При томе се циљ финансијских иновација у 

пољопривреди своди на примену модела који би мобилисали 

додатне ресурсе и повећали учешће приватних институција у 

финансирању пољопривредника и пољопривредних МСП. Ове 

иновације такође могу да подстакну и развој нових партнерстава 

између разних субјеката, како у приватном сектору (на пример 

између пољопривредних предузећа, добављача инпута, 

финансијских институција), тако и оних из јавног и приватног 

сектора (јавно-приватна партнерства). Сви ови проблеми отежавају и 

процену ризика у кредитирању пољопривредних произвођача. 

Иновативни модели финансирања пољопривредника и 

пољопривредних МСП се начелно могу поделити на три категорије 
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(Global Partnership for Financial Inclusion and International Finance 

Cooperation, 2012, стр. 25): а) финансијски модели, б) модели за 

смањење ризика и в) модели дистрибуције. Финансијски модели се 

даље, према изворима њихове отплате или колатералу (средствима 

обезбеђења), могу класификовати на: а) оне које отплаћују 

пољопривредници (директно финансирање пољопривредника, 

индиректно финансирање посредством пољопривредних задруга, 

финансирање пољопривредника у настајању, штедни рачуни), б) оне 

који се заснивају на покретним средствима обезбеђења 

(финансирање опреме, лизинг, финансирање инфраструктурних 

улагања, кредитирање на бази складишних признаница, управљање 

колатералима) и в) на оне које отплаћују купци (финансирање 

купаца и добављача инпута у разним тржишним ланцима вредности, 

факторинг). У улози циљних корисника свих ових модела јављају се 

сви актери из ланца снабдевања попут добављача пољопривредних 

инпута, пољопривредника и пољопривредних МСП у областима 

производње, прераде, трговине, маркетинга и дистрибуције (Слика 

1). При томе су сви ови финансијски инструменти усмерени на три 

важне временске димензије: а) кредитирање у периоду пре жетве 

и/или бербе, б) финансирање залиха и в) кредитирање трговине, док 

су обично праћени системским пољопривредним ризицима и 

високим трансакционим торшковима. У наставку текста су обрађени 

неки од најзанимљивијих модела финансирања пословних подухвата 

у пољопривреди.  

Слика 1: Крајњи корисници модела финансирања пољопривреде 

 

Извор: Global Partnership for Financial Inclusion and International Finance 

Cooperation, 2012, стр. 26. 
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Од свих ових модела, можда је најинтересантније најпре 

поменути везане штедне рачуне за финансирање пољопривредних 

инпута (savings-account linked input finance) јер и сама штедња 

представља значајан део пакета финансијских услуга савремених 

банака (Global Partnership for Financial Inclusion and International 

Finance Cooperation, 2012, стр. 29). Штедни депозити представљају 

основни предуслов за комерцијализацију малих пољопривредника, 

док их банке такође доживљавају као најекономичнији начин 

финансирања својих пословних активности. Поред тога, штедња 

може послужити и као главно средство колатерала у обезбеђивању 

пољопривредних кредита, док овај модел такође омогућује и 

поуздану проверу ликвидности и солвентности пољопривредника. 

Такође је у овом контексту важно поменути и финансирање 

пољопривредних газдинстава у настајању (emerging farm business 

finance), као обично малих пољопривредника који имају доказане 

предузетничке вештине и извесну историју пословања. Овде се 

обично ради о власницима некомерцијалних и полукомерцијалних 

пољопривредних газдинстава који имају могућност да 

трансформишу своје пословање у већа, независна газдинства у 

секторима ратарства, сточарства и хортикултуре. Пољопривредна 

предузећа у настајању су најчешће средње величине, док се често 

суочавају са недостатком обртних средстава и обрадивог земљишта, 

као и агрономских, техничких и финансијских вештина, што им све 

додатно може отежати приступ комерцијалним кредитима банака. 

Прецизније, ови пољопривредници се суочавају са разним 

препрекама у приступу финансијским средствима које најчешће 

обухватају немогућност приступа одговарајућем земљишту по 

повољној цени, неадекватне бизнис планове услед недостатка 

финансијског и техничког знања, недостатак средстава обезбеђења, 

превисоке каматне стопе и друге трошкове капитала, недостатак 

приступа формалним тржиштима, ограничени приступ 

инструментима за управљање ризиком, ограничени приступ 

савременој технологији и др (Mtombeni, Bove and Thibane, 2019, стр. 

8-10). Ова категорија пољопривредника се уједно сматра и могућим 

извором раста пољопривредне производње у многим ЗУР. 

Пољопривредни сектор се у великој мери ослања и на закуп 

земљишта и опреме са циљем задовољавања потреба савремених 

пољопривредника. За разлику од пољопривредних кредита који се 

базирају на билансу стања и кредитној историји пољопривредника, 
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лизинг у пољопривреди (leasing in agriculture) се заснива на 

способности закупца, односно корисника ове услуге да генерише ток 

готовине из својих пословних операција из које ће исплаћивати своју 

обавезу даваоцу лизинга. Због тога је ово посебно погодан модел 

финансирања за младе компаније, као и за пољопривредна МСП која 

немају дугу кредитну историју и потребна средства обезбеђења 

кредита. Штавише, одсуство захтева за средствима обезбеђења 

доноси важну предност оним земљама које се карактеришу слабим 

пословним окружењем и слабом регулацијом дужничко-

поверилачких односа. Пошто у овом моделу финансирања давалац 

лизинга поседује опрему, она се релативно лако може вратити ако 

корисник лизинга не измири своје обавезе у предвиђеном року. 

Међутим, овакав вид финансирања само делимично превазилази 

типичне недостатке и ограничења финансирања путем кредита, 

посебно у ЗУР у којима лизинг компаније често захтевају и додатна 

средства обезбеђења од својих руралних клијената. У развијеном 

земљама се, за разлику од ЗУР, имовина која се узима на лизинг већ 

сматра својеврсном гаранцијом исплате финансијске обавезе према 

лизинг компанији. Данас у послове давања лизинга могу да улазе и 

приватна лица, али и владина тела, тако да сложеност и опсег ових 

уговора може значајно да варира од случаја до случаја. Такође је 

важно напоменути и да лизинг у пољопривреди није само 

финансијски инструмент који пољопривредницима омогућава да 

користе одређени облик имовине, већ се он може одобрити и да би 

се само земљиште боље искористило за обављање одређених 

активности. Тако, на пример, власници своје земљиште могу да га 

дају у закуп некој нафтној или гасној компанији или неком 

ветропарку са циљем коришћења алтернативних извора енергије на 

том простору (The National Agricultural Law Center, 2021).    

И коначно, посебну врсту руралних кредита који су углавном 

присутни у развијенијем делу света представља финансирање на 

основу складишних признаница (warehouse receipt financing). Ови 

кредити представљају облик финансирања власника робе која се 

обично чува у лиценцираним складиштима, при чему та роба 

представља колатерал и покриће за њихово даље краткорочно 

кредитирање. У условима добро успостављеног и функционалног 

система складишних признаница, пољопривредници имају 

могућност да одлучују о томе да ли да продају своју робу одмах 

након жетве и/или бербе, по нижој цени, или да је чувају у 

лиценцираном складишту и да је искористе као залогу за узмање 
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краткорочног кредита. Овај систем финансирања такође омогућује и 

произвођачима и прерађивачима реализацију набавке током целе 

године, као и несметану куповину сировина (Global Partnership for 

Financial Inclusion and International Finance Cooperation, 2012, стр. 

30). 

4. ЗАКЉУЧАК 

Данас већина сеоског становништва на глобалном плану још 

увек нема поуздане и сигурне начине да акумулира штедњу, заштити 

своја средства и изврши њихов трансфер. Сеоске заједнице се данас 

карактеришу слабом финансијском и општом инфраструктуром, 

ограниченим капацитетима микрофинансијских услуга, као и ниским 

нивоом финансијског образовања пољопривредника. Поред тога, 

овај проблем постаје комплекснији ако се узме у обзир чињеница да 

финансирање пољопривредне производње обично од њих захтева да 

имају приступ кредитима и другим финансијским ресурсима, а често 

и средствима обезбеђења, што све може представљати посебан 

изазов у руралним срединама.  

Међутим, развој савремених ИКТ и технолошких решења је 

ипак омогућио људима из удаљених сеоских средина да приступе 

многим новим финансијским производима, од којих се убудуће 

очекује повољнији утицај на многе аспекте руралног живота. 

Пољопривредни произвођачи и пољопривредна МСП се такође 

суочавају и са великим ризицима у свом пословању, од којих су 

најнепредвидљивији они који се односе на кретање цена, климатске 

шокове, временске прилике и болести биљака и животиња. Ови 

ризици обично одвраћају приватне финансијске институције од 

улагања у пољопривредну делатност, због чега оне често нерадо 

позајмљују новац пољопривредним предузетницима, сматрајући 

њихову делатност превише ризичном за улагања. Истовремено се и 

сами пољопривредници нерадо задужују због недостатка 

финансијског знања и потешкоћа у управљању ризицима. У таквим 

околностима долази до изражаја значај руралних финансијских 

инструмената чији развој има велики утицај на живот сеоског 

становништва, али такође и управљања ризиком финансирања и 

осигурања. Стога се данас посебно инсистира на холистичком 

приступу заштити и јачању сеоске привреде и система производње 

хране, уз истовремено спровођење већих улагања у финансирање 
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села, финансијско описмењавање руралног становништва и улагања 

у мала пољопривредна газдинства.  

У овом раду су поменути само неки новији финансијски 

инструменти (штедни рачуни, финансирање пољопривредника у 

настајању, лизинг и кредитирање на основу складишних признаница) 

који су омогућули даље ширење домета финансијских услуга. 

Упркос томе, у променљивом глобалном окружењу, оптерећеном 

најновијом здравственом кризом, рецесијом, нестабилним ценама 

пољопривредних производа и изазовима климатских промена, улога 

инклузивног руралног финансирања остаје кључни елемент у развоју 

пољопривреде, савремене привреде и друштва. Такође, искуства 

указују и на то да најозбиљнији ризици одрживог финансирања 

пољопривреде често потичу и из погрешних владиних мера попут 

субвенционисања каматне стопе и изостанка спровођења 

одговарајућих правила и прописа, што напослетку указује и на 

потребу за подстицањем повољног окружења и одговарајућег 

правног оквира који би на крају довели до нижих, одрживих 

каматних стопа, као и до смањења трансакционих трошкова и ризика 

у руралним финансијама. 
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Резиме: Пандемија Covid-19 је значајно утицала на сектор малих и средњих 

предузећа (МСП) што је резултовало смањивањем обима пословања и прихода. 

Државе су у циљу заштите сектора малих и средњих предузећа, креирале 

политике подршке, како би се предупредили потенцијални банкроти и 

отпуштања радника. Процена економских стручњака је да ће МСП због свих 

својих карактеристика и немогућности да одговорe променама на тржишту у 

периоду пандемије бити прва која ће морати, за разлику од великих предузећа, да 

доносе ове непопуларне мере. Међутим, период пандемије је омогућио МСП да 

покушају мењати свој пословни модел и да се окрену иновацијама које ће 

омогућити већу продуктивност, ново позиционирање на тржишту, уз смањење 

трошкова пословања. Дигитализација пословања и одрживи развој су се показали 

као добри предузетнички процеси који МСП омогућавају прилагођавање новим 

трендовима на тржишту. Искуства из периода пандемије су показала да су 

предузећа која су на време размишљала о дигитализацији пословања без проблема 
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успела да раде истим интензитетом (ИКТ сектор, банкарски сектор). Влада 

Републике Србије је схватила пред којим се изазовом налази целокупна привреда у 

периоду пандемије. Зато је кроз одређене мере покушала да смањи негативне 

утицаје пандемије и помогне најугроженије секторе као што је туризам, али и 

саме грађане као крајње потрошаче. Аутори у овом раду ће покушати да дају 

даље правце развоја сектора МСП у периоду пост Covid – 19. 

Кључне речи: мала и средња предузећа, дигитално пословање, одрживи развој, 

конкурентност, Covid – 19. 

Abstract: The Covid-19 pandemic has significantly affected the small and medium-sized 

enterprise (SME) sector, resulting in a reduction in business volume and revenues. In 

order to protect the SME sector, states have created support policies to prevent potential 

bankruptcies and layoffs. The assessment of economic experts is that SMEs, due to all 

their characteristics and inability to respond to changes on the market during the 

pandemic, will, unlike large companies, be the first to have to implement these 

unpopular measures. However, the pandemic has allowed SMEs to try to change their 

business model and turn to innovations that will enable higher productivity, new market 

positioning, while reducing operating costs. Business digitalization and sustainable 

development have proven to be good entrepreneurial processes that enable SMEs to 

adapt to new market trends. Experiences from the pandemic period have shown that 

companies that had timely considered digitalizing their business succeeded in continuing 

their business operations with the same intensity (the ICT sector, banking sector) and 

without any problems. The Government of the Republic of Serbia has perceived the 

challenge facing the entire economy during the pandemic. Therefore, by means of 

specific measures, it has endeavoured to reduce the negative effects of the pandemic and 

help the most endangered sectors such as tourism, but also the citizens themselves as 

end consumers. The authors in this paper will try to give further directions for the 

development of the SME sector in the post Covid-19 period. 

Keywords: small and medium enterprises, digital business, sustainable development, 

competitiveness, Covid – 19. 

 

1. УВОД 

 

Глобална криза изазвана Covid-19 пандемијом указала је на 

потребу за изменом пословне филозофије. Пословне стратегије које 

су се примењивале пре 2020. године показале су се недовољно 

ефикасним пред налетом глобалне пандемије (Ђорђевић и др., 2021, 

стр. 1). Ограничења мобилности, трговине и активности предузете 

ради сузбијања пандемије Covid-19 изазвали су најтежу глобалну 

рецесију у послератном периоду. Директно или индиректно, 

погођене су све фирме и сектори, али су мала и средња предузећа 

(МСП) погођена посебно тешко (OECD, 2021, стр.17). 

 

Мала и средња предузећа која су била спремна да брзо реагују 

на промене и прилагоде своје пословање успела су да опстану на 

тржишту без великих последица. Наиме, тренутна ограничења у 
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пословању МСП су применом дигиталних технологија успела да 

претворе у добитак. Тако на пример, због немогућности директне 

продаје производа и услуга (ограничено деловање у периоду 

пандемије), МСП почињу са интезивнијом продајом путем 

интернета. На овај начин су и МСП, која до скора нису користила 

дигиталну технологију, почела да се прилагођавају новим потребама 

на тржишту, што је утицало на убрзање процеса њихове дигиталне 

транзиције. Заправо, МСП су схватила да се пословно окружење 

константно мења. Промене су под снажним утицајем технолошког 

напретка и процеса уједињења глобалног тржишта. Ове промене су 

трајне, а пословне организације морају направити моделе понашања 

у односу на посматране и очекиване промене (Ђорђевић и др., 2016, 

стр. 120).  

 

На домаћем тржишту су се, осим банакарског сектора, новим 

условима пословања уз Covid-19 ограничења прво прилагодили 

ресторани и кафићи креирањем нове услуге, доставе хране и пића, 

које су крајњи корисници могли да поруче путем одређених 

мобилних апликација. Ово је омогућило развој услуге доставе и 

појаву конкуренције у том сегменту пословања и то у врло кратком 

периоду. 

 

Као део својих пакета за опоравак привреда, владе су дале 

висок приоритет дигитализацији, преквалификацији и озелењавању 

економија. Многи проактивно јачају опсег услуга е-трговине и е-

управе, подржавају рад на даљину и дигиталну сигурност у МСП и 

делују као посредници у повезивању МСП са мрежама иновација и 

знања и добављачима дигиталних решења. Осим тога, у многим 

земљама проширена је подршка за нова предузећа и повећање обима 

пословања, не само да би се помогло у превазилажењу ограничења 

ликвидности, већ и за приступ иновацијама и расту капитала. Владе 

такође користе кризу као прилику да убрзају прелазак на зеленију, 

циркуларну економију, са масовним плановима за озелењавање 

активности МСП, што се најчешће реализује паралелно са процесом 

дигитализације пословања (OECD, 2021, стр.18).  

 

2. ИЗАЗОВИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА  

У ПЕРИОДУ COVID -19 ПАНДЕМИЈЕ 

 

Мала и средња предузећа представљају окосницу развоја 

економије Европске уније (ЕУ): постоји 24 милиона MСП која чине 
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99% предузећа Уније. Она су генерисала више од половине бруто 

домаћег производа ЕУ, а запошљавала су око 100 милиона радника 

пре почетка пандемије. Из тог разлога Европска унија настоји да им 

помогне да превазиђу кризу Covid -19 (European Parliament, 2021, 

стр. 3).  

 

Криза Covid-19 имала је нагли утицај на економију ЕУ27 и 

изазвала невиђене политичке одговоре широм Европе и света. Како 

се пандемија и даље развија глобално, а у време када други (а 

потенцијално чак и трећи) талас још увек држи Европу и свет у 

својим рукама, прерано је процењивати пуне последице ове кризе. 

Очекује се да ће стварни БДП достићи нивое пре кризе до средине 

2022. године и у ЕУ и у зони евра (de Vet, J.M, et al., 2021, стр. 8). 

Процена је да ће ЕУ имати озбиљних проблема јер ће враћање њене 

економије на период пре пандемије утицати на спори привредни 

раст.  

 

Међународна организација рада (МОР) дала је процену да ће 

Covid-19 утицати на пораст незапослености на глобалном нивоу 

између 5,3 милиона („низак“ сценарио) и 24,7 милиона („висок“ 

сценарио) радника. Такође, процена МОР-а је да ће одржавање 

пословних операција бити посебно тешко за сектор МСП. 

 

Владе широм света брзо су и снажно одговориле на изазове 

без преседана са којима се МСП суочавају због пандемије Covid-19, 

кроз широк спектар стимулативних мера и мера подршке. Ове мере 

се фокусирају на хитну подршку ликвидности у различитим 

облицима, али су постепено праћене и мерама структурне подршке, 

као и ширим пакетима за опоравак. Централна, регионална и локална 

власт придружиле су се напорима политчких структура (OECD, 

2021, стр. 5). 

 

Постоји неколико начина на које пандемија корона вируса 

утиче на економију, посебно на МСП, како на страни понуде, тако и 

на страни тражње. На страни понуде, компаније доживљавају мању 

понуду радне снаге, јер се радници не осећају добро, или морају 

бринути о деци или другим издржаваним лицима док су школе 

затворене, а кретање људи ограничено. На страни тражње, 

драматичан и изненадан губитак тражње и прихода за МСП озбиљно 

утиче на њихову способност да функционишу и/или узрокује 

озбиљан недостатак ликвидности. На даље, потрошачи доживљавају 

https://www.europarl.europa.eu/portal/en
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губитак прихода, страх од заразе и повећану неизвесност, што 

заузврат смањује потрошњу. Ови различити фактори утичу и на 

велика и на мала предузећа, али је утицај на МСП посебно озбиљан, 

због већег степена рањивости и мање отпорности везане за њихову 

величину (OECD, 2020, стр. 3). 

 

Мала и средња предузећа су се у периоду пандемије сусретала 

са изазовима као што су: велики пад продаје, прекид у ланцу 

снабдевања, закаснела плаћања и пословање са губитком. Међутим, 

пандемија није имала само негативан утицај на већину МСП, већ је 

утицала и на смањење стопе покретања нових предузећа у већини 

земаља чланица ЕУ, чиме је смањена конкуренција.  

 

Према подацима истраживања Фејсбука/ОECD/Светске банке 

испитана МСП су најчешће спомињала три најкритичније политике 

за подршку пословању током пандемије Covid-19: једну или више 

субвенција за плате (32%), одлагања пореза (32%) и приступ 

кредитима и кредитне гаранције (29%) (Facebook/OECD/World 

Bank, 2020, стр. 33). Наведене три мере су од изузетног значаја за 

опоравак и развој пословања МСП. У зависности од секторског 

састава, интензитета мера изолација и доминације вируса у државама 

и регионима, постоји већа заступљеност појединих мера подршке за 

опоравак МСП.  

 

Субвенције за плате су се сматрале једном од кључних мера 

подршке за 70% предузећа у Хонг Конгу и за око половину 

предузећа у Сингапуру (53%), Норвешкој (50%) и Јужној Африци 

(50%). Одлагање пореза као мера подршке има посебно висок удео 

код подршке МСП у Европи (36%) и Латинској Америци (35%) и за 

њих је ово најважнија мера. Ову меру су сматрали кључном 60% 

испитаних предузећа у Италији, Грчкој (50%), Шпанији (47%) и 

Турској (47%). У другим регионима, релативно висок удео 

испитаних МСП сматра да је ова мера кључна подршка, као на 

пример, у Израелу (50%), Аустралији (44%) и Сингапуру (44%). 

Приступ кредитима и кредитним гаранцијама има посебно висок 

проценат код испитаника у земљама у Латинске Америке (49%) и 

Субсахарској Африци (40%). Приступ овим мерама је као једну од 

кључних навело мање од једне четвртине предузећа у узоркованим 

земљама у Европи (22%) и Јужној Азији (24%), а мање од једне 

трећине у узоркованим земљама у региону Блиског истока и Северне 

Африке (27%), Источне Азије и Пацифика (28%) и Северне Америке 
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(32%). Приступ зајмовима и кредитима као једна од кључних мера 

посебно је имао висок удео код предузећа у Италији (40%), Тајвану 

(42%) и УАЕ (46%) (Facebook/OECD/World Bank, 2020, стр. 33-34). 

Неколико истраживања и анализа спроведено је 2020. године 

како би се проценио утицај пандемије на мала и средња предузећа. 

На пример, светско истраживање малих предузећа (дефинисана као 

предузећа са 500 или мање запослених), које су заједно водили 

Facebook, OECD и Светска банка крајем маја 2020. године, открило 

је да је 21% испитаних МСП у Европи привремено било затворено у 

периоду јануар - мај 2020. година, углавном као одговор на владине 

мере закључавања. Међутим, примећене су значајне варијације међу 

земљама - на пример, само 8% немачких предузећа је пријавило 

престанак пословања. Штавише, испитана мала предузећа у Европи 

су известила да су током периода јануар - мај 2020. године 

забележила пад продаје (61% испитаника у анкети), и пад 

запослености (22% испитаника).  

 

McKinsey је у августу 2020. године спровео истраживање за 

више од 2.200 МСП у Француској, Данској, Естонији, Италији и 

Великој Британији у којем се открило да је 65% учесника у анкети из 

Француске пријавило пад продаје, у Данској (58%), Естонији (80%), 

Италији (80%) и Великој Британији (71%). Штавише, 13% 

испитаника у анкети у Француској, Данској (10%), Естонији (11%), 

Италији (10%) Великој Британији (9%) очекивало је у време 

спровођења анкете да ће њихова компанија банкротирати у року од 

шест месеци (European Commission, 2021, стр. 28). Пад прихода од 

продаје који је настао у првој половини 2020. године, као и 

константна неликвидност предузећа утицали су значајно на опстанак 

многих МСП. Тако, на пример, поменуто истраживање компаније 

McKinsey је показало да је свако пето предузеће било забринуто да 

неће моћи да испуни све обавезе према кредитима и да ће морати 

отпустити запослене, док се 28% испитаних предузећа плашило да ће 

морати отказати пројекте раста. Укупно, више од половине 

испитаних малих предузећа сматра да њихово пословање можда неће 

преживети дуже од 12 месеци - упркос чињеници да је 20% 

испитаника већ искористило различите облике државне помоћи чији 

је циљ ублажавање њихових финансијских тешкоћа, попут пореских 

олакшица или плаћања да неотпусте особље (Dimson J. et al, 2020). 

 

Због овакве ситуације у сектору МСП државе чланице ЕУ 

решење проблема ликвидности ових предузећа су нашле у већој 
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понуди бескаматних позајмица, бољој понуди кредита и у мерама 

интервенције које су резултат владиних програма подршке сектору 

МСП у циљу њиховог одржавања у условима пандемије. За 

финансијску подршку МСП проблем представља чињеница да су и 

други извори финансирања у том периоду смањени. 

 

Међутим, иако пандемија представља озбиљан економски 

потрес, статистички показатељи до почетка 2021. године показују да 

укупни банкроти нису били превише заступљени на глобалном 

нивоу. Ови показатељи представљају резултат владиних програма 

економске подршке, као и законских прописа који су донети у циљу 

ефикаснијег пословања и опстанка предузећа на тржишту и 

спречавање веће стопе незапослености у доба пандемије. Упркос 

овим мерама за подршку МСП и даље постоје ризици од повећања 

дуга који могу утицати на значајно повећање банкрота. Наиме, саме 

мере за подршку морају се иновирати јер нереаговање држава на 

време може допринети дуготрајним ефектима на економију. Нове 

економске политике морају укључити благовремено 

реструктурирање дуга за одржива предузећа и спровођење 

ефикасних процедура ликвидације у циљу обезбеђења средства која 

се прерасподељују из предузећа која не могу да опстану на тржишту.  

 

Одговор немачке политике на пандемију био је у великој 

мери ефикасан, брз и практичан. Од краја марта до децембра 2020. 

године Немачка је увела бројне мере финансијске подршке (од 

кредита, субвенција, основних безбедносних бенефиција, до мера 

везаних за одлагање пореза, заштитних мера за места стручног 

оспособљавања и сл.) и донела низ законских одредби попут 

привремене обуставе обавеза подношења захтева за инсолвентност. 

Већина ових мера имала је за циљ да компанијама, посебно МСП, 

олакша приступ финансијама до краја 2020. године (European 

Commission, 2020, стр. 2). 

 

Процењује се да је 72% италијанских МСП било тешко 

погођено пандемијом Covid-19, а највећи пад тражње доживела су 

предузећа у туризму, сектору моде и трговини на мало. За МСП из 

ових сектора италијанска влада је предвидела директне трансфере, 

одлагања плаћања пореза и увела забрану отпуштања радника. 

(European Commission, 2020, стр. 5). 
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За шпанска МСП 2020. година је била посебно тешка због 

пандемија Covid-19 и повезаних мера затварања тако да ова 

групација предузећа бележи пад запосленост од 4,6% и пад додатне 

вредности за 16,6%. Овај пад је био посебно изражен у неким од 

највећих сектора, попут сектора трговине на велико и мало, при чему 

је додатна вредност пала за 15,2%, а запосленост за 4,0%. 

Најоштрији пад забележен је у сектору услуга смештаја и исхране 

(запосленост 13,9%, а додатна вредност 49,6%) (European 

Commission, 2020, стр. 1). Ради ублажавања економског утицаја 

Covid-19 на МСП, влада Шпаније усваја неколико „хитних“ мера 

(нпр. одлагање пореза, обустава обавезе проглашења несолвентности 

и друге мере ликвидности). Покренути су и дигитални алати, попут 

портала за информисање МСП о доступним програмима (European 

Commission, 2020, стр. 6). 

 

У 2020. години, аустријска мала и средња предузећа била су 

озбиљно погођена пандемијом Covid-19, а влада је предузела бројне 

мере за подршку привреди (European Commission, 2020, стр. 1). Како 

би спречила масовну незапосленост и неликвидност предузећа и 

оживела привреду, аустријска влада је увела свеобухватни пакет 

мера вредних 50 милијарди евра, од којих су многе усмерене на 

подршку малим и средњим предузећима. Ове мере имају за циљ не 

само брзу подршку предузећима у тешкоћама и ублажавање утицаја 

кризе, већ и покретање зелене и дигиталне трансформације 

економије. Између осталог, Фонд за пружање новчане подршке 

обезбеђује до 2,0 милијарде евра грантова за покривање личних 

животних трошкова компанија са једним лицем, ново запошљавање, 

независне раднике и микро-предузетнике (до највише 10 

запослених). Да би се избегла уска грла у погледу ликвидности и 

финансирању нових предузећа, основани су Covid start-up Фонд (100 

милиона евра) који удвостручује улагања приватног капитала у start-

up и Фонд ризичног капитала (50 милиона евра) који нуди 

промотивна банка аустријске владе (European Commission, 2020, стр. 

7). 

 

Према мишљењу аналитичара Европске банке за обнову и 

развој (2021) у земљама које су биле погођене изазовним 

економским околностима пре пандемије, Covid пандемија је само 

додатно појачала постојеће проблеме – овде се превасходно мисли 

на последице транзиторне рецесије. С друге стране посматрано, 

земље у транзицији, а посебно оне из региона Западног Балкана, 
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биле су делимично заштићене од драматичнијег економског шока 

због чињенице да имају релативно висок ниво производње 

примарних производа у укупној производној структури, а већина од 

њих има ограничене приходе од туризма. Према анализама Европске 

банке за обнову и развој (2021), очекује се да ће раст бруто 

друштвеног производа у региону изности око 5,1% у 2021. години, 

док ће предвиђени раст у 2022. години износити око 3,8%. Шире 

посматрано, опоравак економија у источној Европи, централној 

Азији и северној Африци ће се огледати у стопи раста од 4,2% у 

2021. години (Euractiv, 2021).  

 

3. АКТИВНОСТИ МСП У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 

COVID-19 ПАНДЕМИЈЕ 

 

Сектор малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП) 

представља изузетно значајан сегмент привреде Србије. Овај сектор 

у 2018. години обухвата 99,9% укупно активних предузећа Србије, 

запошљава скоро 2/3 запослених радника у нефинансијском сектору 

и учествује са 57,5% у БДВ оствареној у нефинансијском сектору 

(Данон и др., 2020,  стр. 1). Међутим, ниво конкурентности сектора 

МСПП је и даље на ниском нивоу у односу на просек земаља ЕУ 28. 

Такође, висока заступљеност сектора МСПП у економским 

показатељима привреде Републике Србије представља последицу 

неадекватнног односа државе према великим предузећима, а не њене 

конкурентности. Наиме, привреда Србије још увек чека коначно 

решавање структуралних реформи (завршетак приватизације, 

нерешен статус јавних предузећа, неразвијени тржишни механизми и 

сл.) и развојних проблема великих система (слаба продуктивност и 

ефикасност, низак технолошки ниво прозводних предузећа, 

недовољна примена знања и иновација у пословању, и др.). 

 

Период пандемије Covid-19 је оставио велике економске 

проблеме на глобалном нивоу, тако да је и Република Србија осетила 

последице њеног негативног деловања. У врло кратком периоду 

дошло је до паралелног решавања економских и здравствених 

проблема. Сектор МСПП у Републици Србији је посебно био 

осетљив у овој кризи због смањене потрошње јер су крајњи 

потрошачи поставили друге приоритете приликом куповине 

производа и услуга. На основу репрезентативног истраживања о 

ММСП спроведеног почетком маја, процењено је да су током 
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карантина ММСП претрпела просечан мањак прихода од 18-44% 

(Удовички и др., 2018,  стр. 5). 

 

У жељи да смањи негативне ефекте пандемије Covid-19 на 

домаћу привреду, Влада Републике Србије је креирала четири групе 

економских мера (Министарство привреде Републике Србије 2020,  

стр. 7-11): 

 

1. Мере пореске политике: одлагање плаћања пореза на зараде и 

доприносе за приватни сектор, током трајања ванредног стања, уз 

каснију отплату настале обавезе у ратама са почетком најраније 

од 2021. године; одлагање плаћања аконтација пореза на добит у 

другом кварталу ове године; ослобађање давалаца донација од 

обавезе плаћања ПДВ-а (укупно 161 млрд. динара); 

2. Директна помоћ приватном сектору: директна помоћ 

предузетницима који се паушално опорезују и који плаћају порез 

на стварни приход, микро, малим и средњим предузећима у 

приватном сектору - уплата помоћи у висини минималне зараде 

за 900 хиљада запослених; директна помоћ великим предузећима 

у приватном сектору - уплата помоћи у висини 50% нето 

минималне зараде за запослене којима је решењем утврђен 

престанак рада (члан 116 и 117 Закона о раду) (укупно 97,3 млрд. 

динара); 

3. Мере за очување ликвидности: програм финансијске подршке 

привреди Фонда за развој за предузетнике, микро, мала и средња 

предузећа, пољопривредна газдинства и задруге – 200 милиона 

евра; гарантна шема за подршку привреди у условима Covid-19 

кризе за кредите за одржавање ликвидности и обртних средстава 

за предузетнике, микро, мала и средња предузећа, 

пољопривредна газдинства, а преко комерцијалних банака. 

(вредност гарантне шеме је 240 млрд. динара); 

4. Директна помоћ за грађане 100 евра за све пунолетне грађане 

(укупно 70 млрд. динара). 

 

Са аспекта величине предузећа, уочава се да су у условима 

пандемије микро предузећа и предузетници бележили најлошије 

резултате пословања, док су најбоље резултате бележила средња 

предузећа. Ове се може оправдати тиме да су средња предузећа 

вероватно најближа идеалној комбинацији капитала са једне, и 

флексибилности, са друге стране, те су могла на најбољи начин да се 

суоче са изазовима кризе изазване Covid-19 вирусом (Медић и др., 
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2020,  стр. 31). Микро предузећа су посебно била погођена у периоду 

ванредног стања када су морала да своје радно време прилагођавају 

у складу са епидемиолошким стањем, односно, или су били 

затворени, или су радили смањеним капацитетом. Ово се посебно 

односи на микро предузећа из области туризма и угоститељства. У 

већини случајева сектор МСП, као и велика предузећа радили су 

смањеним капацитетима, где су запослени радили од куће што је био 

начин да се заштити њихово здравље и безбедност. 

 

Сектор МСП због пандемије и немогућности пословања у 

регуларним условима имао је мање прихода у пословању и то је 

посебно било изражено код малих и микро предузећа. Према 

(Удовички и др., 2018,  стр. 16) груба процена утицаја на укупне 

приходе показује  значајан мањак од 26% за укупна ММСП и само 

16% за велике компаније. Просечан губитак прихода пондерисан 

величином прихода предузећа и даље је био највећи за микро 

предузећа (41%), док се за већа предузећа смањио за само 16%. 

 

Потешкоће са набавком биле су много присутније у случају 

физичке производње (производње и изградње) него у пружању 

услуга. Главна препрека били је транспорт инпута (дужи и скупљи), 

на коју је наишло чак 40% производних и грађевинских предузећа, а 

у мањој мери проблем је био и набавка залиха. Потешкоће су биле 

посебно изражене у случају међународног транспорта. У исто време, 

чини се да је врло мало предузећа успело да прилагоди производе 

или услуге или да повећа ослањање на е-трговину како би 

побољшало приступ купцима. Изузетак је био у прехрамбеном 

сектору, где је 36% предузећа изјавило да се повећало ослањање на 

е-трговину. Значајан напор оствариле су компаније у закључаним 

секторима, где је чак 19% предузећа извршило прилагођавање 

производа или повећало ослањање на интернет пословање 

(Удовички и др., 2018,  стр. 19).  

 

Међутим, Влада Републике Србије је у Програму економске 

подршке привреди (а самим тим и МСП) фокус усмерила ка 

комплетној привреди, а не према секторима код којих је то било 

ургентно. У том смислу се може рећи да је закаснила са подршком 

секторима угоститељства и туризма, поготово туристичким 

агенцијама које су због затварања државних граница морале да 

прекидају туристичке аранжмане и тако су оствариле финансијске 

губитке. Као последица неадекватне подршке дошло је до затварање 
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преко 200 туристичких агенција, а осим њих без посла је остао и 

знатан број туристичких водича који су имали лиценце за 

међународна путовања.  

 

 

4. НОВИ ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ПРИСТУПИ ЗА МАЛА И 

СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Главни циљ савременог пословања јесте остваривање 

пословне изврсности на глобалном тржишту. Савремено пословање 

захтева измену начина размишљања - од традиционалног схватања 

позиционирања пословних функција, опредељеног линеарним 

начином размишљања, предузећа се морају окренути проактивном 

размишљању, које подразумева схватање и креирање промена 

(Ђорђевић и др., 2020). 

 

У пост Covid периоду неопходно је да сектор малих и 

средњих предузећа у циљу прилагођавања на нове зехтеве тржишта 

креира нови пословни модел који ће карактеристи интеграција 

појединих предузетничких приступа. Наиме, досадашњи пословни 

модели се морају унапредити и прилагодити новим тржишним 

изазовима у следеће три области: дигитализација, иновације и 

одрживи развој.  

 

Истраживања су показала да је широм света продуктивност 

МСП знатно испод продуктивности већих компанија. Како и када 

криза избледи, владе би требале да помогну МСП да ојачају своју 

отпорност, на пример, помажући им да пронађу нова тржишта или да 

се брже дигитализују. МСП имају потенцијал да буду покретач 

економије и запошљавања након кризе, али би се одговори влада 

могли показати кључним (Dimson J. et al, 2020). 

 

Многа мала и средња предузећа се припремају за поновно 

отварање, а своје пословне моделе су прилагодила новом 

економском окружењу. У свим земљама у анализираном узорку 

МСП, најчешће цитирана активност пословних лидера затворених 

предузећа била је рад на плановима за поновно отварање. Многи 

пословни лидери су навели да су се прилагодили пандемији тако што 

су поставили веб сајт или остварили пословно присуство у онлајн 

сфери, пре свега у Ирској (41%) и Бразилу (32%) 

(Facebook/OECD/World Bank, 2020, стр. 31). 
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 Истраживање (Eurobarometar, 2020, стр. 193, 219) је показало 

да се 62% испитаних МСП сусрело са баријерама у процесу 

дигитализације у свом предузећу. Издвојиле су се четири баријере: 

несигурност око будућих дигиталних стандарда (24%), 

недостатак финансијских средстава и регулаторне препреке 

(23%) и недостатак вештина, укључујући менаџерске вештине и 

питање ИТ безбедности (20%). Такође, истраживање је показало да 

од укупног броја испитаних МСП само 21% поседује акциони план 

за дигитализацију. 

 

 Питања као што су дигитални стандарди, регулаторне 

препреке, недеостатак финансијских средства и недостак вештина, 

укључујући менаџерске вештине, представљају изазове са којима се 

сусрећу предузећа и представљају изазове процеса интензивне 

дигитализације и дигиталне трансформације у пословању (МСП и 

велика предузећа подједнако). Тако на пример, значајан изазов за 

предузећа је везан за питање заштите и безбедност личних података 

за који примена Општe регулативe о заштити података о 

личности (GDPR - General Data Protection Regulation) предствања 

једно од неопходних решења.  

 

 Просес дигитализације предузеће у великој мери зависи од 

адекватне примене међународних стандрада. У том контексту 

интересантно је нагласити активности сестринских организација ISO 

и IEC које су радиле на ревизији постојећих, али и креирању нових 

стандарда, као што су: ISO 17789:2014 (Информациона технологија - 

Облак рачунарство - Референтна архитектура), ISO 27000:2018 

(Информациона технологија - Сигурносне технике - Системи 

управљања информацијском безбедношћу - Преглед и речник), ISO 

27001 – Система менаџмента безбедношћу информација (Information 

Security Management System – ISMS), ISO 30141:2018 (Интернет 

ствари (loT) - Референтна архитектура). Ове активности имају два 

циља: јасно дефинисање нових појмова из области ИТ (нпр. 

Интернет ствари) у циљу ефикасније примене у пословној пракси и 

унифицирање међународних стандарда према Anex Sl што ће за 

резултат имати једноставнију интеграцију менаџмент система у 

предузећима (Vidas Bubanja et al, 2019, стр. 77). Такође, примена 

међународног стандарда ISO 22301 Безбедност и отпорност - 

Системи менаџмента континуитетом пословања, омогућава 

предузећима ефикасније управљање дигиталном трансформацијом, 

као и заштиту и безбедност података у предузећу.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
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 Мала и средња предузећа треба да теже да процес 

дигитализације свог пословања усмеравају ка њеној унапређеној 

форми. Наиме, сама дигитализација представља процес преласка са 

аналогног у дигитални формат. Дигитална трансформација  

предузећа (European Commission, 2021, стр. 2) обухвата промену у 

пословном моделу, производима, процесима и организационој 

структури самог предузећа. Она се односи на примену нових 

дигиталних решења (big data, IoT и cloud computing) која ће 

омогућити револуцију у корисничком искуству, надмашивање 

конкуренције и креирање иновативног пословног модела 

прилагођеног овој дигиталној ери.  

 

 Недостатак адекватних вештина и знања представља 

проблем са којим се суочава и Европска унија, па је стога Европска 

комисија покренула Пакт за вештине: мобилисање свих партнера 

да улажу у вештине, који представља централни део Европске 

агенде за вештине (European Skills Agenda). Такође, предузећа у ЕУ 

су евидентирала постојање великог јаза у поседовању дигиталних 

вештина међу запосленима и зато су као императив узела обуку у 

области унапређења знања из области дигиталних технологија у 

циљу њиховог оспособљавања за прилагођавање новим тржишним 

изазовима. 

 

 Међутим, важно је напоменути да осим савладавања јаза 

дигиталних вештина, сектор МСП мора да ради на унапређивању 

знања и вештина из области менаџмента. Наиме, савремени услови 

пословања, поготово у периоду пост Covid-а захтевају од 

руководилаца и запослених у предузећу промену односа према 

стицању нових знања и вештина. Руководиоци и запослени данас 

морају да, за разлику од ранијих периода, поседују способности 

критичког мишљења и решавања пословних проблема, креативност, 

адекватно управљају људским ресурсима, имају развијену 

когнитивну флексибилност и емоционалну интелигенцију. 

Захваљујући новим занањима и вештинама запослени ће бити 

оспособљени да се прилагоде новим тржишним захтевима, остваре 

бољу комуникацију са крајњим корисницима, и ефикасније примене 

основне принципе управљања квалитетом. 

 

 Анализа McKinsey Global Institute је дала процену о укупној 

запослености од 2018. до 2030. године у периоду пост Covid-19, 

према којој ће Индија, Кина и Немачка имати највеће улагање у 
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области образовања и преквалификације запослених у односу на 

друге развијене земље (Ђорђевић и др., 2021, стр. 59-60). 

 

 Истраживање (Eurobarometar, 2020, стр. 166) је показало да jе 

58% испитаних МСП увело иновације у протеклих годину дана. Од 

облика иновација највише су се МСП усмерила на нов, или значајно 

унапређен производ или услуга (25%); иновације са користима за 

животну средину, укључујући иновације са предностима енергетске 

ефикасности или ефикасности ресурса (21%); нови облик продајe 

својих производа или услуга (20%). 

 

 Постоје препреке у развоју иновација у предузећу и оне су се 

односиле највише на проблеме у предвиђању тржишног одговора; 

законодавног и административног окружења и недостатак 

финансијских ресурса. Међутим, питање недостатка вештина, 

укључујући менаџерске вештине се понавља као и код 

дигитализације. На жалост и у овој области оно се налази тек на 

четвртом месту проблема, што показује да предузећа у ЕУ (МСП и 

велика предузећа) још увек недовољно посвећују пажњу 

унапређивању вештина (посебно менаџерских вештина). Као 

резултат оваковог односа предузећа ЕУ према унапређењу и 

стицању вештина евидентан је нижи ниво конкурентности предузећа 

из Уније у односу на предузећа из САД и земаља Азије (Јапан, Јужна 

Кореја, Кина). Такође, ново управљање организацијом или нови 

пословни модел као облик иновације није много заступљен код 

испитаних МСП. С обзиром да је истраживање Eurobarometar 486 

рађено у периоду фебруар – мај 2020. године, као и 

неприпремљености предузећа (МСП и велика предузећа) на период 

који долази, не треба да чуди слабо интересовање за успостављање 

новог пословног модела.   

 

 Питању одрживог развоја сектор малих и средњих предузећа 

у ЕУ поклања велику пажњу. Истраживање које радио 

(Eurobarometar, 2020, стр. 231) је показао да 91% МСП предузело 

активности из области одрживог развоја. Највише испитаних МСП 

се изјаснило да се фокусирало на унапређење услова рада својих 

запослених (66%); рециклажу и поновну употреба материјала (61%); 

смањење потрошње или утицаја на природне ресурсе; уштеду 

енергије или прелазак на одрживи извор енергије и промовисање и 

унапређење различитости и једнакости на радном месту (52%).  

 



 
ВЕСНИК 

БЕОГРАДСКЕ АКАДЕМИЈЕ ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ 

 СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 
 

36 

 

 Међутим, и поред високог процента активирања МСП у 

смеру одрживог развоја, чак 70% испитаних МСП је имало додира са 

неким видом препрека у процесу постизања одрживог развоја. 

Недостатак тражње потрошача или купаца, недостатак финансијских 

ресурса, некомпатибилност са постојећим пословним моделом, 

недостатак свести о томе како да се интегрише одрживи развој у 

пословни модел свог предузећа су доминантне, у односу на остале 

препреке. Међутим, и поред препрека са којима се сусрећу МСП у 

процесу примене одрживог развоја у свом пословању, она су и даље 

у своје пословање уградила принципе одрживог пословања.  

 

 Главни покретачи који мотивишу МСП да оптимизују 

решења за одрживост укључују следеће: да постану вредна 

инвестициона мета за инвеститоре и/или велике фирме; способност 

стварања мреже одрживих МСП у целом ланцу вредности како би се 

стекла конкурентска предност; и могућност да постану високо 

ефикасни добављачи глобалних ланаца снабдевања применом 

одрживих пракси. Пријављене користи за мала и средња предузећа 

од предузимања акција за одрживост укључују: повећање лојалности 

заинтересованих страна и снаге бренда; побољшања мотивације 

особља; и побољшање финансијских показатеља и продаје. 

Иновативна мала и средња предузећа гледају на интеграцију циљева 

заштите животне средине, друштва и управљања (ECG) у свој 

пословни модел одрживог пословања као на прилику за унапређење 

бренда, привлачећи пти томе и пословне таленте и купце (European 

Commission, 2021, стр. 66). 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

 

Мала и средња предузећа представљају један од покретача 

економије и изузетно су важни са развој националне и регионалне 

економије. Статистика заступљеност МСП у развијеним 

економијама и економијама у развоју, показује њихово значајно 

учешће у броју предузећа и броју запослених радника. Мала и 

средња предузећа имају способност лакшег прилагођавања новим 

тржишним трендовима и ефикасније примене менаџмент концепта. 

Зато је неопходно да амбијент у којем оваква предузећа послују има 

развијене тржишне механизме. 

Криза изазвана пандемијом Covid-19 показала је сву рањивост 

постојећег модела пословања на глобалном тржишту. Сектор МСП 

(поготово микро предузећа) је био највише погођен последицама 
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Covid-19 и оне су се огледале у следећем: пад продаје, прекид у 

ланцу снабдевања, промене приоритета потрошача приликом 

куповине, кашњење са плаћањем и пословање са губитком. У циљу 

спашавања пословања сектора МСП Владе националних економија, 

али и сама ЕУ су креирали програме помоћи МСП. Ови програми су 

имали за циљ решавање критичних проблема ове групације 

предузећа кроз: субвенције за плате, одлагање пореза и лакши 

приступ кредитима и кредитним гаранцијама. Додатни проблем за 

МСП је био и тај, што су током пандемије поједини сектори имали 

тотално обустављање пословања, као што су глобални туризам 

(туристичке агенције) и саобраћај.  

 

Предузећа у Републици Србији, а посебно МСП, су се такође 

у периоду пандемије сусретала са сличним проблемима као и 

предузећа на глобалном нивоу и они су се односили на смањење 

потрошње потрошача, прекид рада појединих сектора и проблеме са 

набавком. Посебно је било критично у области туристичких услуга 

где је дошло до трајног гашења око 200 агенција. Влада Републике 

Србије је креирала групу економских мера која је требала да подржи 

како предузећа (велика предузећа и МСП), тако и саме грађане. Мере 

економске политике су обухватале: директну помоћ приватном 

сектору, мере за очување ликвидности и директну помоћ за грађане.  

 

Пандемија Covid-19 је показала да се МСП могу прилагодити 

измењеним условима пословања на тржишту само ако креирају нови 

пословни модел који ће обухвати интеграцију неколико 

предузетничких процеса: дигитализације пословања (дигитална 

трансформација пословања), одрживи развој и иновације. Искуство 

из периода 2020. године је показало да МСП која се нису 

прилагодили новим захтевима тржишта нису ни могла опстати у 

периоду ове кризе. С друге стране посматрано, прави економски 

ефекти пандемије ће се осетити тек током 2022. године, када се 

предвиђа да ће доћи до успоравања економског раста, који ће бити 

праћен растом трошкова пословања. Власници МСП и њихови 

запослени морају да развијају свест о потреби за стицањем нових 

знања и вештина и да буду спремни на радикалне промене у свим 

областима пословања.  
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Резиме: Закон о заштити узбуњивача је забранио предузимање штетне радње 

према узбуњивачу, коју је дефинисао као: „свако чињење или нечињење у вези са 

узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу које има право на заштиту као 

узбуњивач угрожава или повређује право, односно којим се та лица стављају у 

неповољнији положај.“ Кључна одредница наведене дефиниције која ће бити 

разматрана у раду је „у вези са узбуњивањем“. Управо ова узрочно-последична 

веза између узбуњивања и „штетне радње“ чини иначе легалне акте послодавца - 

нелегалним, тј. иначе легална фактичка поступања послодавца - нелегалним. У 

раду је размотрена наведена проблематика кроз теоријску спекулацију и 

разматрање пресуде судо у Републици Србији. 

Кључне речи: Узбуњивање, штетне радње, узрочно-последична веза, легалност 

аката и радњи. 

Abstract: The Law on the Protection of Whistleblowers prohibits the undertaking of 

harmful action against the whistleblower, which is defined as: "Any act or omission in 

relation to whistleblowing which endangers or violates the right of the whistleblower or 

a person entitled to protection as a whistleblower, or which puts those persons at a 

disadvantage." The  key determinant of the above definition that will be considered in the 

paper is“ in relation to whistleblowing ”. It is this causal connection - between the 
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whistleblowing and "harmful action" - that has the power to make otherwise legal 

acts of the employer - illegal, or the factual legal conduct of the employer - illegal. 

The paper discusses the above issues through theoretical speculation and consideration 

of Republic of Serbia court’s judgments. 

Keywords: Whistleblowing, harmful actions, causal relationship, legality of acts and 

actions. 

 

1. УВОД 

 

 Од усвајања Закона о заштити узбуњивача (у даљем тексту 

ЗЗУ), тј. од његове примене прошло је више од шест година. Иако, из 

одређених разлога, (чије образлагање не дозвољава обим овог рада), 

стојимо на становишту да се ЗЗУ не примењује у довољној мери, 

мишљења смо да су његовим доношењем постигнути одређени 

резултати. Према подацима Министарства правде Републике Србије, 

од почетка примене закона до септембра 2019. године покренуто је 

689 судских спорова у вези са узбуњивањем (Јеринић, 2020), док 

број унутрашњих и спољашњих узбуњивања није могуће испратити. 

Дакле, примена закона није изостала  у потпуности. 

 

 Наслов закона истиче важност заштите узбуњивача 

(склањајући фокус са поступка узбуњивања), а тиме дефинисање 

„штетне радње“ и начелна забрана њеног вршења, избија у први план 

када говоримо на ову тему. Законодавац је, начелно широком 

дефиницијом појма „штетне радње“, дао одговор на питање од чега 

све штити узбуњивача и друга лица       која имају права на заштиту. Том 

дефиницијом захватио је не само нелегалне радње (нпр. незаконит 

отказ уговора о раду), већ и иначе легалне радње према запосленом, 

које не смеју бити у узрочно- последичној вези са узбуњивањем. 

 

 Такво решење довело је до изузетно озбиљног изазова за 

судство које се нашло између два, у овом случају, супротстављена 

захтева: прва послодавца (у границама закона) управља процесом 

рада у јавном или приватном сектору, и права узбуњивача на 

заштиту од одмазде за учињено узбуњивање. Кроз призму ова два 

конкретна захтева прелама се дубљи, нешто апстрактнији, сукоб 

између: интереса послодавца и јавног      тј.општег интереса. 

 

У даљем току рада биће размотрено неколико тема, 

неопходних за разумевање ове проблематике, те ће на крају бити 

анализирано неколико конкретних судских пресуда којима је 

одлучивано о наведеном проблему. 
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2. УЗБУЊИВАЊЕ И ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА 

 

Прва чињеница коју је неопходно истаћи тиче се два 

(наизглед) нераздвојна института: 1. поступка узбуњивања 2. 

заштите узбуњивача. Иако су наведена два института у тесној вези, 

ипак нису безусловно повезана. То значи да се, сходно ЗЗУ, поред 

узбуњивача, могу појавити различите врсте лица која су заштићена 

од штетне радње и то: 

1. повезана лица са узбуњивачима, 

2. погрешно означена лица, и то: 

I као узбуњивачи, 

  II као повезана лица са узбуњивачем, 

3. лица која траже податке у вези са информацијом и 

4. службена лица која достављају информацију. 

 

Да бисмо истакли јасну разлику између заштите узбуњивача и 

узбуњивања, неопходно је нагласити да постоји могућност да 

узбуњивачима буде ускраћено право на заштиту од одмазде (нпр. 

неподношењем тужбе у року од шест месеци од дана сазнања за 

предузету штетну радњу према узбуњивачу), а да се поступак 

узбуњивања одвија несметано. 

 

Но далеко од тога да узбуњивање није повезано са заштитом 

узбуњивача. Да бисмо боље приказали каква је веза та два института 

размотрићемо и појам узбуњивања који је дефинисан чланом 2. 

ставом 2,  тачком 1) као: „откривање информације о кршењу прописа, 

кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси 

због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, 

безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих 

размера.“ ЗЗУ такође, у зависности од тога коме се информација 

открива, дефинише три врсте узбуњивања: унутрашње, спољашње и 

узбуњивање јавности. Но, оно што даје овом закону посебан значај, 

јесте чињеница да није дефинисана ни једна врста ограничења у 

погледу форме у којој се открива информација. То значи да је 

узбуњивање могуће извршити користећи се свим постојећим 

правним механизмима: од кривичне пријаве, представке грађана, 

прекршајне пријаве, неформалног поднеска у оквиру послодавца, 

итд. Свакако ЗЗУ прописује друге формалне услове и сам поступак 

узбуњивања, нарочито унутрашњег, али претежни критеријум на 

основу ког се откривање информација квалификује као узбуњивање 

јесте материјални критеријум. Самим тим и одговор на питање да ли 
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лице има статус узбуњивача одређује се (најпре) сходно 

материјалним критеријумима. 

 

Оцена да ли је једно лице узбуњивач, има највише значаја 

(може се рећи и једино) ради давања одговора на питање: „да ли 

наведено лице има право на заштиту од „одмазде“ послодавца?“ 

Зашто је то тако? Погледајмо пример: уколико је узбуњивање 

учињено у форми подношења кривичне пријаве, на сам 

предистражни или истражни поступак нема никаквог утицаја 

околност да ли је кривична пријава поднета од стране узбуњивача 

или неког ко није узбуњивач - кривични поступак ће се одвијати 

према правилима Законика о кривичном поступку. Дакле, питање да 

ли одређено откривање информација – узбуњивање, имплицира (али 

не нужно), одговор на питање да ли се може штитити то лице од 

штетне радње послодавца. 

 

Одмах морамо навести и одредбу ЗЗУ која дефинише који су 

услови неопходни да би се остварило право на заштиту у члану 5. 

став 1, док ћемо се за потребе сврсисходнијег излагања 

сконцентрисати само на  тачку 3): „Узбуњивач има право на заштиту: 

… 3) ако би у тренутку узбуњивања, на основу расположивих 

података, у истинитост информације, поверовало лице са просечним 

знањем и искуством као и узбуњивач.“ 

 

Ово је од изузетног значаја за сагледавање предметне 

проблематике, јер отвара још једну димензију када говоримо о 

заштити  узбуњивача и (не)легалности поступања послодавца. Дакле, 

заштита се пружа и лицима која су „открила“ нетачну информацију 

уколико су веровала да се ради о истинитој информацији. Ова група 

заштићених лица је посебна категорија „узбуњивача“, која додатно 

сведочи о одвојености поступка узбуњивања и заштите узбуњивача. 

 

Потребно је нагласити да се узбуњивањем сматра само оно 

откривање информација које је законито, тј. у складу са свим 

важећим прописима, те да сва незаконита откривања информација и 

друге активности које се не могу подвести под појам узбуњивања, 

нису тема овог рада. 
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3. ПОЈАМ ШТЕТНЕ РАДЊЕ 
 

ЗЗУ је у чл. 2. став 1, тачка 7) штетну радњу дефинисао као: 

„свако чињење или нечињење у вези са узбуњивањем којим се 

узбуњивачу или лицу које има право на заштиту као узбуњивач 

угрожава или повређује право, односно којим се та лица стављају у 

неповољнији положај.“ 

 

 Начелно штетна радња се може извршити на два начина: 1) 

доношењем одређеног појединачног правног акта послодавца којим 

се решава о праву, обавези и одговорности по основу рада и 2) 

фактичким радњама. 

 

ЗЗУ у чл. 21. став 1, забрањује стављање узбуњивача у 

неповољнији положај у вези са узбуњивањем, нарочито ако се оно 

односи на: 1) запошљавање, 2) стицање својства приправника или 

волонтера, 3) рад ван радног односа, 4) образовање, оспособљавање 

или стручно усавршавање, 5) напредовање на послу, оцењивање, 

стицање или губитак  звања, 6) дисциплинске мере и казне, 7) услове 

рада, 8) престанак радног односа, 9) зараду и друге накнаде из радног 

односа, 10) учешће у добити послодавца, 11) исплату награде и 

отпремнине, 12) распоређивање или премештај на друго радно 

место, 13) непредузимање мера ради заштите због узнемиравања од 

стране других лица, 14) упућивање на обавезне здравствене прегледе 

или упућивање на прегледе ради оцене радне способности. Овај 

списак није numerus clausus. 

 

Морамо рећи да је ово врло широко схватање, те да оно 

проистиче из свести законодавца да се одмазда за учињено 

узбуњивање може учинити на небројено начина. Истичемо да оно 

што је наведено и у самој дефиницији  „штетне радње“, а понавља се 

и у цитираној одредби чл. 21. јесте фраза у вези са узбуњивањем. 

Управо та узрочно-последична веза може свако, иначе, легално 

правно или фактичко чињење или нечињење послодавца учинити 

нелегалним. 

 

У даљем току рада биће анализиране одређене категорије 

лица које имају право на заштиту, сходно ЗЗУ, као и узрочно-

последична веза која се мора доказати у конкретном случају, како би 

се пружила заштита одређеном лицу тј. како би се поступање 
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послодавца квалификовало као штетна радња, тј. као незаконито 

поступање. 

 

4. ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ЗАШТИТУ 

 

Дефинисање појма узбуњивања ван националних позитивно 

правних оквира је јако тежак задатак, а ако бисмо том разматрању 

додали и историјску перспективу, могли бисмо да напишемо читаву 

енциклопедију појава које личе на институт узбуњивања какав 

познајемо данас. Из тог разлога, ради лакшег доношења закључака и 

сврсисходнијег излагања, ограниченог обимом рада, свешћемо се на 

дефиницију одређену позитивноправним прописима Републике 

Србије, тј. најпре Законом о заштити узбуњивача (Јеринић, 2021). 

 

ЗЗУ у члану 2. став 1, тачка 2) дефинише узбуњивача 

као: „физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним 

ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга 

државних и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних 

служби, пословном сарадњом и правом власништва на привредном 

друштву.“ 

 

„У случају наношења штете узбуњивачу одмаздом, 

узбуњивач мора у поступку пред судом или другим телом, доказати 

да је поднео пријаву или јавно открио информацију и због тога 

претрпео штету (члан 21. став 5 ЗЗУ). Тек онда, лице које је вршило 

одмазду, мора да докаже да штетна радња није била повезана са 

узбуњивањем. На овај начин, терет доказивања да одмазда није у 

узрочно-последичној вези са узбуњивањем, пребачена је на лице које 

је извршило одмазду.“ (Јеринић, 2021). Дакле, узбуњивач мора да 

докаже да је извршио узбуњивање и да је у вези са узбуњивањем 

према њему учињена штетна радња. ЗЗУ у члану 29. успоставља 

такозвани обрнути терет доказивања, те прописује да узбуњивач 

само до степена вероватности мора да докаже да је одмазда у 

узрочно-последичној вези са узбуњивањем. Апелациони суд у Новом 

Саду у предмету ГжУз 6/2017, је на основу овог  решења аналогијом 

допунио решење закона, прецизирајући га на следећи начин: „у 

поступку заштите у вези са узбуњивањем, обавеза тужиоца 

(узбуњивача) је да изнесе и докаже чињенице које указују да је 

дошло до штетне радње у вези са узбуњивањем до степена 

вероватноће, док је обавеза туженог да докаже своје наводе до 

степена извесности.“ 
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Ово опште правило важи за сва лица која имају право на 

заштиту. Тако ће „повезано лице“ са узбуњивачем морати да „учини 

вероватним да је према њему предузета штетна радња због 

повезаности са  узбуњивачем, а на туженом, тј. послодавцу (или лицу 

на кога се односи информација), је терет доказивања да штетна 

радња коју је предузео према неком другом лицу (а не према 

узбуњивачу) није у узрочној вези са чињеницом да је то лице 

повезано са узбуњивачем.“(Јеринић, 2021). Степен доказивања 

туженог такође мора бити изведен до нивоа извесности. 

 

Лице које је погрешно означено као узбуњивач или повезано 

лице  са узбуњивачем, имаће право на заштиту ако докаже до степена 

вероватноће следеће чињенице: „а) да је према њему учињена 

штетна радња, б) да је сматран узбуњивачем или повезаним лицем, 

в) да није узбуњивач или повезано лице са узбуњивачем, те г) да 

између елемената а) и б) постоји узрочно-последична веза.“ 

(Јеринић, 2021). Опште правило о степену доказивости се примењује 

и овде. 

 

Посебно је интересантна ова формулација јер је потребно 

доказати једну, превасходно субјективну, чињеницу и то да је 

послодавац сматрао одређено лице повезаним лицем са 

узбуњивачем, те да је баш због тога (о садржини узрочно-

последичне везе вид. више Јеринић,  2021), предузео штетну радњу 

према њему, и другу објективну чињеницу  и то да лице није повезано 

са узбуњивачем, тј. да није узбуњивач. 

 

5. СУДСКА ПРАКСА 

 

У даљем току рада, анализирамо пресуду Вишег суда у Новом 

Саду Пуз-3/2015 (лична архива аутора). 

 

У наведеном спору тужилац (који је у тужбеном захтеву 

истакао да му је као повезаном лицу са узбуњивачем учињена штетна 

радња) тражио је да се утврди да ли је према њему учињена штетна 

радња и то издавањем налога за рад и 2. распоређивањем на друге 

послове. 

 

Ова пресуда је посебно занимљива из два разлога: 1. 

заштићено лице није узбуњивач, тј. сматран је повезаним лицем са 
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узбуњивачем, 2. штетна радња је предузета на начин који је иначе 

дозвољен. 

 

С обзиром да се у конкретном случају ради о запосленом у 

јавном сектору, конкретније у Градској управи за инспекцијске 

послове Нови Сад, кратко ћемо се осврнути на прописе који 

регулишу радно-правне односе у овој области, тј. норме које 

регулишу издавање налога и распоређивање на друге послове, као и 

одбрану послодавца у наведеном спору (тј. туженог). 

 

Пре свега, Законом о државним службеницима („Сл. гл. РС“, 

бр. 79/2005, 81/2005 – испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 – 

испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020), 

(у даљем тексту ЗДС), члан 18., став 1 прописана је обавеза 

државног службеника да изврши усмени налог претпостављеног 

изузев кад сматра да је налог супротан прописима, правилима струке 

или да његово извршење може да  проузрокује штету, што саопштава 

претпостављеном. 

 

Такође, Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 

61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 

и 95/2018 - аутентично тумачење), (у даљем тексту ЗОР) чланом 50., 

став 1, прописано је да је: „радно време временски период у коме је 

запослени дужан, односно расположив да обавља послове према 

налозима послодавца, на месту где се послови обављају, у складу са 

законом.“ 

 

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 

95/2018 и 113/2017 - др. закон), у члану 31. на исти начин као и ЗДС 

прописује обавезу службеника да изврши усмени налог руководиоца. 

 

Из свега наведеног сасвим је јасно, да послодавац може 

издавати налоге запосленом, те да је неизвршење налога разлог за 

отказ уговора о раду (ЗОР, чл. 179, став 3, тачка 3). 

 

Управо на томе је инсистирао тужени у свом одговору на 

тужбу, наводећи да је налог туженом донет у складу са Правилником 

о систематизацији, као и са другим општим актима, те да би сваки 

запослени који није задовољан описом посла, могао тражити 

накнаду нематеријалне штете, поништај налога, као и другачије 
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распоређивање. Такође, напоменуо је, но без детаљнијег образлагања, 

да није био упознат  са извршеним спољашњим узбуњивањем. 

 

Но тужилац је тврдио да је јуна 2015. године, пружио помоћ и 

учествовао у сачињавању и подношењу захтева за заштиту 

узбуњивача, заједно са узбуњивачем, те да је покренуо и поступак 

спољашњег узбуњивања (и то подношењем кривичне пријаве). Даље, 

суд је утврдио да је тужени у току лета сазнао за узбуњивање, и да је 

тужилац учествовао у састављању захтева, те да је начелник (који је 

учинио штетну радњу), сазнао да је тужилац поднео кривичну 

пријаву против њега, тако што је позван на саслушање. Такође, суд 

је утврдио да је туженом непосредно након враћања са годишњег 

одмора уручен први „налог за рад“, а да је непосредно након тога 

издат и други „налог за рад“,   као и да је након издавања налога за рад 

распоређен на ниже радно место. 

 

Суд је на основу овако утврђених чињеница стао на 

становиште да је постојала узрочно-последична веза између 

издавања налога за рад и распоређивања на друго радно место и 

повезаности тужиоца са узбуњивачем, те је забранио туженом 

вршење и понављање штетне радње, као што је досудио тужиоцу 

нематеријалну штету. 

 

6. ЗАКЉУЧАК 

 

У анализираном спору видимо да је тужилац успео да докаже 

до нивоа извесности (што је виши степен од оног прописаног 

законом), да је повезано лице са узбуњивачем, те да је због тога 

према њему учињена штетна радња у смислу ЗЗУ. Тужени није 

успео да докаже да  није постојала веза      између те две чињенице, те је 

тужбени захтев усвојен. Тако је узрочно-последична веза учинила 

иначе легалну радњу послодавца нелегалном. У упоредно-правној 

анализи, конкретније Public interest disclosure act, тј. британском 

закону који регулише узбуњивање и заштиту узбуњивача налазимо и 

решење које претпоставља постојање узрочно-последичне везе 

узбуњивања и одмазде, која омогућује узбуњивачу да посебним 

правним средствима штити своја права (Јеринић, 2021). Те је у 

таквим споровима доказни поступак усмерен искључиво на обарање 

те правне претпоставке. 
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У сваком случају „може се поставити питање шта уопште 

значи узрочност, односно коју теорију узрочности треба применити 

у нашем случају. Мишљења смо да треба применити доктрину о 

адекватној узрочности која је присутна у домаћој теорији и пракси.“ 

(Јеринић, 2021). Према тој теорији узрочно-последична веза између 

радње и штете постоји уколико је радња - адекватан услов који је 

морао бити испуњен како би штета наступила. Доктрина адекватног 

услова настоји да одабере услов који је у датим околностима стварно 

произвео штету (Салма, 2012). То значи да је могуће постојање и 

других узрока, који сами по себи не би изазвали вршење штетне 

радње, као што је у изнетом случају послодавац тврдио да је 

тужилац распоређен на друго радно место због повећаног обима 

посла у том одељењу, а не због повезаности са узбуњивачем. 

 

Заправо кроз решавање у овом конкретном спору, решава се и 

наведени сукоб са почетка рада – тј. сукоб између: 1. права 

послодавца да управља процесом рада у јавном или приватном 

сектору, и 2. права узбуњивача на заштиту од одмазде за учињено 

узбуњивање. 

 

У конкретном случају видели смо да је право на заштиту 

узбуњивача претежније од права послодавца на управљање процесом 

рада, тј. да начело субординације које, које иначе важи у радно-

правним односима, у случају заштите узбуњивача – не важи. Даље, 

видели смо да се начело лојалности послодавцу мора кретати у 

границама јавног интереса. Такође, кроз анализиран случај јасно 

видимо да се „апстрактни“ сукоб између интереса послодавца и 

јавног интереса решава у корист јавног интереса. Управо наведене 

чињенице су најважнији и најзначајнији резултати које је донео 

Закон о  заштити узбуњивача.    
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Резиме:  Уз савремене технологије и већу доступност људи, бришу се границе 

између приватног и пословног контекста. Изложеност континуираном стресу је 

у тој мери присутна да је синдром изгарања на послу Светска здравствена 

организација (СЗО), препознала као здравствени проблем који се налази у 

приручнику међународне класификације болести (ICD 11). Негативан стрес може 

да проузрокује бројне физичке (лупање срца, висок притисак, прекомерно знојење, 

главобоље, проблеми са дигестивним трактом) и психолошке здравствене 

проблеме (анксиозност, депресија, немогућност контроле емоција) који се 

одражавају у понашању (повлачење и изолација, злоупотреба психоактивних 

супстанци). Стрес може да буде узрокован објективним, организационим 

факторима - преоптерећеност на послу, немогућност делегирања радних 

задатака, прековремен рад, лоши међуљудски односи, дискриминација, а може 

бити узрокован и личним факторима. Лични фактори односе се на појединце и 

њихове субјективне вештине управљања стресом. Када су организациони 

фактори стреса у питању, ту је потребно проблему приступити на нивоу радне 

организације. У овом раду нагласак је на конкретном, практично применљивом 

концепту који може помоћи да особа субјективно управља стресом и на тај 

начин смањи негативне ефекте стреса узроковане и објективним факторима. 

Структуру времена дефинисао је Ерик Берн, творац Трансакционе Анализе. Људи 

имају урођену развојну потребу за потврдама и препознавањем од стране других 

људи. Структура времена служи за задовољење те потребе и помаже у 

разумевању мотивације за комуникацијом и социјалном разменом. Стрес, који 
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нарушава здравље, може бити последица крајности (премало или превише) у 

Структури времена. 

Кључне речи: стрес, изгарање, синдром, структура, време.  

Abstract: With modern technology and the increasing availability of people, there is no 

adequate butting between private and business contexts. People are more open to 

prolonged stress, so that the World health organization recognized burnout syndrome, 

which is in the international classification of diseases (ICD 11). Exposure to continuous 

stress can cause many physical (increased heartbeat, high blood pressure, excessive 

perspiration, headaches, and digestive problems) and emotional (anxiety, depression, 

intolerance in controlling emotions) health issues that manifest in behavior (redrawing, 

abuse of the psychoactive substance). Stress occurs by objective, organizational factors 

– overworking, not delegating the tasks, and long working hours, poor communication. 

Subjective factors also cause stress. Personal factors are more linked to a person's 

capability to manage stress. Objective, the organizational stress factors are suitable to 

solve on a corporate level.  In this paper, the accent is concrete, practically applying the 

concept that can help a person manage stress personally and decrease the adverse 

effects caused by objective factors. The creator of the Time structure is Eric Berne, also 

the creator of Transactional Analysis. This concept explains the motivation to 

communicate and get in interaction with other people. People have a congenital 

developmental need for confirmation and acknowledgment in social interactions. Time 

structure can help a person to satisfy that need. Extremes (too much or not enough) in 

Time structure can cause stress that is bad for health. 

Keywords: stress, burnout, syndrome, structure, time. 

 

1. УВОД 

 Стрес се може дефинисати са аспекта спољашње активности 

која може проузроковати одређен губитак за особу (материјални 

и/или емотивни), а такође, може се дефинисати и са аспекта 

појединачног реаговања на одређен губитак (Зотовић, 2002). На 

спољашње догађаје особа често не може да утиче, али може да утиче 

на начин на који реагује на одређене догађаје. Стрес може да буде 

везан за организационе проблеме и за индивидуалне проблеме. 

Важно је адресирати проблем стреса на послу, који је присутан у 

модерном друштву до те мере да је синдром изгарања на послу 

званично дијагноза у међународној статистичкој класификацији 

болести (Мрђа, 2019), чија примена, према препоруци Светске 

здравствене организације, почиње од 1.1.2022. године. Системски 

приступ синдрому изгарања је најделотворнији (индивидуални и 

организациони), али у ситуацијама када се проблем не решава 

организационо, онда особа мора јачати индивидуалне капацитете и 

вештине управљања стресом. Није сваки стрес негативан. У овом 

раду фокус је на негативном стресу, који лоше утиче на здравље 

човека. 
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 Континуирани стрес може се одразити на физичке, емотивне 

и понашајне аспекте функционисања личности. Утиче на опадање 

квалитета живота, енергије, мотивације, продуктивности у 

различитим сферама живота. Негативни физички симптоми стреса 

могу се манифестовати кроз повишен крвни притисак, убрзан рад 

срца, појачано знојење, смањен или појачан апетит, мигренозне 

главобоље итд. Последице у психолошком смислу могу се одразити 

на анксиозност, депресију, мотивацију, енергију, продуктивност, 

контролу емоција итд. Последице стреса у аспекту понашања могу се 

одразити на учестало узимање боловања, погоршање у међуљудским 

односима, злоупотребу алкохола, дроге, коцке итд. (Зотовић, 2002). 

 

 Циљ овог рада јесте повезивање трансакционо аналитичког 

концепта Структуре времена и стреса на послу,  као конструктивног 

начина у управљању стресом, са индивидуалног аспекта. Позитивна 

и реална промена у Структури времена, чак и у мањем проценту, на 

недељном нивоу, кроз континуирану примену, може повећати: 

отпорност према стресу на послу, мотивацију и продуктивност у 

обављању радних задатака. 

 

 Анкета запослених лица у Републици Србији у овом раду има 

за циљ да прикаже заступљеност негативног стреса, време које особа 

има за себе и корелацију између стреса, размишљања о структури 

времена и утицаја на расположење.  

 

2. СТРУКТУРА ВРЕМЕНА И СТРЕС НА ПОСЛУ 

 

 Појам Структуре времена у Трансакциону анализу увео је 

Ерик Берн. Структуру времена дефинисао је као: „глад за 

структуром“ (Bern, Е. 2019, str. 69), унутрашњу  потребу која се 

манифестује као тежња за препознавањем, признањем, стимулацијом 

(Bern, Е. 1972). Овај концепт потребно је повезати са концептом 

строукова. Према Стјуару и Џоинсу, строукови представљају: 

„основну јединицу препознавања“ (Stjuar i Džoins, 2012, str. 118), то 

су потврде које су важне за биолошки, физички, психолошки, 

социјални развој. Строукови су важни за физички, ментални и 

емотивни развој, прво у породици, а касније у ширем друштвеном 

контексту. Ускраћивање потврда може имати изразито негативан  

ефекат у раном развојном периоду и може оставити озбиљне 

психолошке последице. Одрасли људи такође имају потребу за 
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препознавањем у социјалном контексту, али депривација у  

строуковима у одраслом добу нема исти ефекат као код деце.  

 

 Строукови могу бити: „позитивни или негативни, вербални, 

невербални, условни и безусловни“ (Stjuar i Džoins, 2012, str. 120). 

Позитивни безусловни строукови (потврде на биће) и позитивни 

условни строукови (потврде на понашање, поступке) су развојно 

стимулативни у детињству и позитивно мотивишући у одраслом 

добу. Негативни условни строукови када су реални, могу бити 

корективни, а негативни безусловни строукови немају ни развојни 

ни мотивишући потенцијал (Stajner, 2007). Теорије афективне 

везаности и истраживања из те области указују на важност контакта 

детета са мајком. На основу задовољења потреба у раном развојном 

периоду дете стиче базично самопоштовање и уверење о другим 

људима. Деца чије потребе нису адекватно задовољене, деца која су 

била запостављена и игнорисана могу имати психолошке потешкоће 

у одраслом добу (Ainswort, Witting, 1996).  

 

 Структура времена, између осталог служи особи да добије 

неопходне потврде важне за развој, стимулацију, мотивацију, као и 

за блискост између људи и доживљај припадања одређеној 

друштвеној групи, организацији, култури, држави, друштву у 

целини. Људи су социјална бића и не могу се развијати ван 

друштвеног контекста. Без комуникације нема ни процеса 

индивидуализације.  

 

 Структуру времена делимо у шест области, то су: активности, 

ритуали, разоноде, блискост, повлачење, психолошке игре (Berne, 

1973). Активности су усмерене на рад, циљеве, задатке; Ритуали су 

усмерени на одређене обреде где је исход комуникације унапред 

дефинисан; Разоноде се односе на време за опуштање, време за хоби 

и размену пријатних трансакција; Повлачење је време које особа 

проводи сама са собом, интегрише мисли и искуства и време користи 

за интроспекцију; Интимност или блискост је време које особа 

проводи у искреној, отвореној, емотивној, одговорној и аутентичној 

размени са другим људима, породицом, пријатељима; Психолошке 

игре су деструктивни обрасци понашања који воде губитничким 

исходима, у психолошкој игри нема победника. Оне могу ескалирати 

на први (најмање деструктиван ниво), други и трећи 

(најдеструктивнији) ниво ескалације. Игре се могу играти на 

индивидуалном и групном нивоу. Психолошке игре доприносе лошој 
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комуникацији и повећању нивоа стреса (Woollams, Brown, 1978). 

Крајности у структури времена (премало или превише) доводе до 

психолошке неравнотеже.  

 Структура времена може се анализирати тако што се свих 

шест области поделе у процентима до 100%, у односу на то како 

особа проводи своји време, на недељном нивоу. Добро би било да 

постоји одређена равнотежа између активности, разонода, ритуала, 

блискости и повлачења, а да психолошких игара не буде уопште. 

Крајност у начину на који особа управља сопственим временом, 

може да доведе до повећаног нивоа стреса, исцрпљености, 

незадовољства, што дугорочно нарушава здравље човека. Примера 

ради, ако особа 80% времена проводи у активностима, повећање 

ритуала које особи пружају доживљај сигурности, разонода у виду 

опуштајућих трансакција са окружењем, блискости у смислу 

провођења више времена са особама које нас разумеју и подржавају, 

може позитивно утицати на смањење кортизола, хормона стреса и 

лучење серотонина, ендорфина, окситоцина, хормона који утичу на 

физичко и психолошко благостање (Ajlardi, 2017). 

 

 У ситуацијама, када не постоји организациони приступ 

решењу стреса на послу, а особа не може да утиче или да промени 

организационе факторе стреса, може да управља стресом 

индивидуално, користећи концепт Структуре  времена. Одређено 

процентуално повећање у структури времена (изузев психолошких 

игара), које се континуирано и реално примењује, може да допринесе 

смањењу стреса који је узрокован послом.  

 

3. ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ 

 

 Хипотеза: Неравнотежа у структури времена која се огледа у 

крајностима (премало или превише), утиче на негативан стрес.  

 

 Узорак: Запослени људи у Републици Србији. У овој анкети 

учествовало је 25 испитаника. 
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Инструмент: Анкета. 

 

 

Графикон 1: Илустрација нумеричке пропорције одговора на 

прво питање из Анкете 

 

 
Извор: Google Upitnici Стрес и структура времена docs.google.com,  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbF3anQNBU3rq1lmnc2Y1MVel

06fFK-cu9U7V-Vs_NCGApFw/viewform 

 

 

 

 

Графикон 2: Илустрација нумеричке пропорције на друго 

питање из Анкете 

 

 
Извор: Google Upitnici Стрес и структура времена docs.google.com,  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbF3anQNBU3rq1lmnc2Y1MVel

06fFK-cu9U7V-Vs_NCGApFw/viewform 

  

76% 

20% 
4% 

Да ли сте у последњих месец дана били 

изложени негативном стресу на послу? 

Да Не Нисам сигуран/сигурна 

28% 

40% 

32% 

Да ли имате довољно времена за себе? 

Да Не Нисам сигуран/сигурна 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbF3anQNBU3rq1lmnc2Y1MVel06fFK-cu9U7V-Vs_NCGApFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbF3anQNBU3rq1lmnc2Y1MVel06fFK-cu9U7V-Vs_NCGApFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbF3anQNBU3rq1lmnc2Y1MVel06fFK-cu9U7V-Vs_NCGApFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbF3anQNBU3rq1lmnc2Y1MVel06fFK-cu9U7V-Vs_NCGApFw/viewform
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Графикон 3: Илустрација нумеричке пропорције одговора на 

треће питање из Анкете 

 

 
Извор: Google Upitnici Стрес и структура времена docs.google.com,  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbF3anQNBU3rq1lmnc2Y1MVel

06fFK-cu9U7V-Vs_NCGApFw/viewform 

 

 

Графикон 4: Илустрација нумеричке пропорције одговора на 

четврто питање из Анкете 

 

 
Извор: Google Upitnici Стрес и структура времена docs.google.com,  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbF3anQNBU3rq1lmnc2Y1MVel

06fFK-cu9U7V-Vs_NCGApFw/viewform 

92% 

4% 4% 

Да ли време које је више усмерено на обавезе, 

циљеве и задатке може да утиче на ваше 

расположење? 

Да Не Нисам сигуран/сигурна 

72% 

12% 

16% 

Да ли размишљате о својој структури времена? 

Да Не Нисам сигуран/сигурна 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbF3anQNBU3rq1lmnc2Y1MVel06fFK-cu9U7V-Vs_NCGApFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbF3anQNBU3rq1lmnc2Y1MVel06fFK-cu9U7V-Vs_NCGApFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbF3anQNBU3rq1lmnc2Y1MVel06fFK-cu9U7V-Vs_NCGApFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbF3anQNBU3rq1lmnc2Y1MVel06fFK-cu9U7V-Vs_NCGApFw/viewform
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Графикон 5: Илустрација нумеричке пропорције одговора на 5 

питање из Анкете 

 

 
Извор: Google Upitnici Стрес и структура времена docs.google.com,  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbF3anQNBU3rq1lmnc2Y1MVel

06fFK-cu9U7V-Vs_NCGApFw/viewform 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

 Добијени резултати анкете су следећи: 

 од укупног броја испитаника, 76% је одговорило да су  

последњих месец дана изложени негативном стресу, 20% је 

одговорило да није, 4% да није сигурно; 

 40% испитаника одговорило је да нема довољно времена за себе, 

32% да нису сигурни, 28% посто да имају довољно времена за 

себе; 

 92% испитаника одговорило је да време усмерено на циљеве и 

задатке може да утиче на расположење, 4%  нису сигурни, 4% је 

одговорило да не може да утиче на њихово расположење; 

 72% испитаника одговорило је да размишља о структури 

времена, 12% њих не размишља о томе, 16% нису сигурни;  

 84% испитаника је одговорило потврдно да би нешто променили 

у својој структури времена, 4% да не би мењали и 12% нису 

сигурни. 

 Ова анкета упућује на потврђивање почетне хипотезе да је 

неравнотежа у структури времена у корелацији са негативним 

стресом. Већина испитаника (сви су запослени и раде у Р. Србији), 

тачније 76% било је изложено негативном стресу у последњих месец 

дана, 40% њих немају довољно времена за себе, 92% размишља о 

84% 

4% 
12% 

Да ли би нешто мењали у својој структури 

времена? 

Да Не Нисам сигуран/сигурна 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbF3anQNBU3rq1lmnc2Y1MVel06fFK-cu9U7V-Vs_NCGApFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbF3anQNBU3rq1lmnc2Y1MVel06fFK-cu9U7V-Vs_NCGApFw/viewform
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својој структури времена и 84% би нешто променило у својој 

структури времена. 

 

 Овај рад упућује на даље истраживање ове теме, на већем 

узорку и указује на значај структуре времена као индивидуалне 

вештине у управљању стресом. Синдром изгарања често је резултат 

континуираног стреса на послу, а  у ситуацијама када не постоји 

системски приступ овом проблему, особа може да ради на 

индивидуалним капацитетима управљања стресом. 
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Резиме: У 21. веку организације се суочавају са бројним променама у пословању. 

Једна од најважнијих промена огледа се у преласку из 

традиционалне/индустријске економије у економију знања. Развој економије 

знања је кључan за иновативни напредак и осигурање конкурентности савремених 

предузећа. Тежња земаља ка економији знања, захтева стална улагања у 

унапређење и дифузију нових знања, односно у образовање и активности 

истраживања и развоја. Материјални ресурси попут: земљишта, машина, зграда 

све више губе на значају и замењују их нематеријални ресурси, односно знање, 

креативност, иновације, таленат. Како знање постаје најважнији ресурс 

савременог пословања, тако менаџмент знања постаје најважније подручје у 

управљачкој пракси. Менаџмент знањем подразумева стварање, склдиштење, 

пренос и примену знања у организацији, с крајњим циљем да се остваре што бољи 

пословни резултати. Поред самог знања, које је свакако неопходно, савремено 

пословање карактерише и потреба за иновативношћу и креативношћу. 

Креативност и иновативност су способности које људе/организације чине 

јединственим, јер се помоћу њих могу наћи оригинална решења за одређeне 

проблеме. Унапређење знања све више добија на значају и више се не своди само 

на формално образовање, него се захтева целоживотно учење. Оно што 

представља велики проблем у Србији је мали број високообразованог 

становништва, с једне стране и одлив мозгова, с друге стране. 
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Кључне речи: знање, образовање, иновативност, креативност, одлив мозгова 

Abstract: In the 21st century, organizations are facing numerous changes in business. 

One of the most important changes is the transition is from a traditional/industrial 

economy to a knowledge economy. The development of the knowledge economy is key to 

innovative progress and ensuring the competitiveness of modern enterprises. The 

aspiration of countries towards the knowledge economy requires constant investments in 

the improvement and diffusion of new knowledge, ie. in education and research and 

development activities. Material resources such as: land, machinery, buildings are 

increasingly losing importance and are replaced by intangible resources, ie. knowledge, 

creativity, innovation, talent. As knowledge becomes the most important resource of 

modern business, so knowledge management becomes the most important area in 

management practice. Knowledge management implies the creation, storage, transfer 

and application of knowledge in the organization, with the ultimate goal of achieving the 

best possible business results. In addition to the knowledge itself, which is certainly 

necessary, modern business is characterized by the need for innovation and creativity. 

Creativity and innovation are skills that make people/organizations unique, because they 

can be used to find original solutions to certain problems. Improving knowledge has 

become increasingly important and is no longer limited to formal education, but 

requires lifelong learning. Big problem in Serbia is the small number of highly educated 

population, on one hand, and the brain drain, on other hand. 

Keywords: knowledge, education, innovation, creativity, brain drain 

 

1. УВОД 

 

Савремено пословање обележила је глобализација тржишта, 

потреба за већим квалитетом производа и услуга, технолошке 

промене, што је довело до тога да економију сада покреће знање. 

Нова екномија – економија знања, представља економију у којој 

појединци и организације ефикасно стварају, стичу, деле и 

примењују знање, у циљу већег и бржег економског и друштвеног 

развоја (Милутиновћ, Милићевић и Подовац, 2013). 

 

„Знање је моћ“ у потпуности добија на значају у економји 

знања, јер се оно сматра најважнијим ресурсом, који може заменити 

све остале физичке (материјалне) ресурсе (Драшковић, 2010). 

Велики значај у економији знања имају и иноватвност, креативност, 

истраживње и развој. Ово је пре свега значајно јер се добијају нека 

потпуно нова и јединствена решења, којима се постиже 

конкурентска предност. Управо због овога, људски капитал постаје 

најважији део оргаизације. Образовање постаје најважнији вид 

инвестирања у људски капитал (Ђорђевић, 2018). Поред формалног 

образовања, које подразумева основношколско и средњошколско 

образовање, од људског капитала се све више захтева 

високошколско образовање, али и целоживотно учење.  
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Значај знања за организације доказан је све већим 

интересовањем за праксе менаџмента знањем. Коришћење, 

управљање и размена знања су задаци менаџмента знања и они 

директно утичу на перформансе организације, раст и иновације 

(Santoro and Usai, 2018). Слободно се може рећи да у економији у 

којој је једина сигурност неизвесност, једини сигуран извор за 

постизање трајне конкурентске предности је успешан менаџмент 

знања. 

 

Кључна вредност концепта економије знања састоји се у томе 

што он повезује образовање, креативне и иновационе потенцијале, 

технологију, као генераторе конкурентског раста. Стање у Србији по 

овом питању није на завидном нивоу. Проблеми се пре свега везују 

за мали број високообразованог становништва, као и недостатак 

националне стратегије иновација, мала улагања у науку, истрживање 

и развој, креативност. Ипак, као највећи проблем који се у Србији 

јавља је одлив мозгова, односно одлазак високообрзованог, 

талентованог, младог становништва у потрази за бољим и 

плаћенијим пословима. 

 

2. ЗНАЊЕ КАО КЉУЧНИ РЕСУРС САВРЕМЕНОГ 

ПОСЛОВАЊА 

 

У савременим условима пословања, један од основних 

чинилаца за постизање конкурентске предности је поседовање и 

стално унапређење знања. То значи да је за организације кључно да 

стекну право знање у право време (Alsheikh, et al., 2017). Опште је 

прихваћено да су развијене економије света еволуирале из 

индустријске економије која се заснивала на материјалним 

ресурсима, до економије знања, која се заснива на нематеријалним 

ресурсима (Драшковић и др., 2020). Знање се, за разлику од 

материјалних ресурса, својим коришћењем константно повећава 

(Hadad, 2018). Организацијама које послују у економији знања 

неопходни су нови типови менаџера и лидера способних да 

управљају овом невидљивом имовином. Из тог разлога се и као једно 

од најважнијих подручја у управљачкој пракси јавља менаџмент 

знањем. Менаџмент знањем се односи на напоре менаџмента да 

поједностави стварање, размену и примену знања (Gürlek, 2020). 

Стварање знања се односи на стицање новог знања, знања које у тој 

организацији није постојало. Размена знања значи да чланови 

организације међу собом размењују, шире, деле и репродукују 
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знање. Примена знања се односи на интеграцију и коришћење знања 

које потиче из различитих извора (Gürlek and Çemberci, 2020; Donate 

and de Pablo, 2015). 

 

Економија заснована на знању, је економија појединца 

спремног да учи, да се усавршава, користи своје креативне и 

иновативне потенцијале. Зато се може рећи да je људски капитал 

камен темељац економије знања (Лековић, 2018). Дакле, економија 

знања је економски систем у коме се производња и услуге заснивају 

на акцијама које се тичу знања. Главна средства за креирање 

производа и услуга у економији знања су нематеријалне ствари, 

попут: научних достигнућа, иновација, креативних решења (Panar, 

2019). Економија знања се формира и шири захваљујући знању, као 

јединственом, неограниченом и незамењивом ресурсу. Две основне 

разлике између економије знања и индустријске економије, која се 

базира на раду и капиталу, као традиционалним факторима 

производње, су (Клейнер, 2004): 

 ресурси у традиционалној економији су ограничени, док 

ресурси економије знања – информације и знање су неограничени и 

доступни свим учесницима економског процеса; 

 коришћењем савремене информационо-комуникационе 

технологије, у економији знања се минимизирају временски и 

транспортни трошкови приступа робама и услугама. 

 

Развој економије знања је кључан за иновативни напредак и 

осигурање конкурентности земаља, кроз ефикасно коришћење 

интелектуалних ресурса и људског капитала. Основа економије 

знања је продуктивно знање и квалитетно образовање, који 

доприносе остварењу циљева и постизању успеха предузећа (Podra, 

et al., 2020). Људски капитал гради се кроз образовање и обуку, која 

повећава економску продуктивност појединца. У том смислу, 

образовање представља једну од основних компоненти у формирању 

људског капитала. Оно помаже појединцу да оствари и примени 

своје способности и таленте (Ђорђевић, 2018). Улагање држава у 

образовање је од кључног значаја. Проблем неразвијених земаља, 

међу којима је и Србија је мали број високообразованог 

становништва. Према подацима истраживања Еуростата из 2019. 

године, процентуално учешће становника Србије између 30-34 

године са завршеним високим образовањем је износило 33,5%. У 

Табели 1. приказани су подаци о завршеном високом образовању 

становника из региона у 2019. години 
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Tабела 1: Високообразовано становништво (% 30-34 год) у 2019. 

Земља 
2019. 

Укупно Жене Мушкарци 

Бугарска 32,5 26,4 39,0 

Хрватска 33,1 24,7 41,8 

Мађарска 33,4 27,2 39,8 

Румунија 25,8 22,2 29,8 

Словенија 44,9 34,5 57,1 

Црна Гора 36,8 35,4 38,1 

Северна Македонија 35,7 32,1 39,4 

Србија 33,5 26,9 40,1 
Извор: Еуростат, 2020.  

 

Улагање у људски капитал има приоритетан значај за 

максимално коришћење новонасталих економских могућности. На 

тржиштима рада постају све важније три врсте вештина: напредне 

когнитивне вештине, социобихевиоралне вештине и комбинације 

вештина које обезбеђују прилагодљивост. Да би се ове вештине 

могле изградити, поред традиционалног образовања јавља се потреба 

за целоживотним учењем (Групација Светске банке, 2019). 

Целоживотно учење подразумева учење у свим старосним добима и 

не само кроз формално образовање, већ и учење на послу, кроз разне 

врсте додатних обука, семинара, кроз забаву итд. Целоживотно 

учење подразумева интеграцију формалног и неформалног 

образовања, али и искуственог учења, Е-учења, учења на даљину, с 

крајњим циљем да се унапреде индивидуална знања и вештине, а на 

крају и сам квалитет живота (Миљковић и Ситарица, 2016). Да би се 

генерално повећао број високообразованог становништва, као и да 

би се подстакло целоживотно учење, велику улогу има интервенција 

државе, кроз различите програме стимулисања (Flabbi and Gatti, 

2018). 

 

3. НЕОПХОДНОСТ ИНОВАЦИЈА, КРЕАТИВНОСТИ И 

ТАЛЕНТА У ЕКОНОМИЈИ ЗНАЊА 

 

За економију земаља у развоју, од кључног значаја је да 

искористе све предности глобализације, као и да схвате нове 

могућности које им обезбеђују конкурентност. Те могућности 

јављају се у оквиру економије знања и поред знања, то су 

иновативност, креативност и таленат људи (Ndou, Schiuma and 

Passiante, 2019). У ери знања, стварање економске вредности се 
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заснива на интелектуалном капиталу и способности иновирања. 

Иновација се односи на преузимање нових или примену постојећих 

идеја на други начин са циљем постизања бољих резултата (Чабрило, 

Грубић-Нешић & Митровић, 2014). Да би организације биле 

конкурентне, од менаџмента се захтева да води иновативни процес 

ка пословном успеху, односно да креира иновациону стратегију 

(Чабрило и Грубић-Нешић, 2012). Србија нема дефинисану 

националну стратегију иновација. Главни документ који се односи 

на иновације у Србији је Стратегија научног и технолошког развоја 

Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања” 

(Правно информациони систем Србије, 2021). Српски иновациони 

систем треба да унапреди људски капитал, као покретачку снагу 

иновација, улагањем у побољшање квалитета и квантитета 

образовања, развијањем аналитичких вештина, креативности, маште, 

сналажљивости. 

 

Глобални индекс иновација (ГИИ) рангира светске економије 

прама њиховој иновативној способности. Састоји се од око 80 

индикатора, груписаних у инпуте и резултате иновација. Према ГИИ 

(2021), Србија заузима 54. место од укупно 132 земље обухваћене 

истраживањем. У Табели 2. приказан је ГИИ Србије у протекле три 

године. 

Tабела 2. Ранг Србије ГИИ (2019-2021) 

Година ГЛЛ Иновациони инпути Иновациони аутпути 

2019 57 62 57 

2020 53 58 56 

2021 54 50 57 
Извор: Global Innovation Index, 2021.  

 

Још једна од значајних активности националне економије, 

која води рачуна о постизању конкурентности на савременом 

тржишту, јесте потреба да се води рачуна о научно-технолошком 

развоју (Веселиновић, 2018). Буџетско издвајање Републике Србије 

за науку, односно за истраживање и развој, за 2020. годину износи 

0,7% укупног БДП-а. У Табели 3. је приказано колико земље из 

региона издвајају процената БДП-а за истраживање и развој у 2020. 

години. 
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Tабела 3: Издвајање за истраживање и развој (% од БДП-а) 

Земља % БДП за 

ИиР 

Мађарска 1,3 

Румунија 0,4 

Бугарска 0,8 

Северна Македонија 0,5 

Албанија 0,2 

Црна Гора 0,4 

Босна и Херцеговина 0,3 

Хрватска 0,8 

Словенија 2,4 

Србија 0,7 
Извор: UNESCO Institute for Statistic, 2021.  

 

Поред коришћења знања и иноватиности, од људи запослених 

у организацијама економије знања тражи се да буду и креативни. 

Креативност преставља способност гледања на ствари из неког 

новог, јединственог угла. Креативност се сматра најважнијом 

сировином за производњу иновација (Ndou, Schiuma and Passiante, 

2019). Креативност је оно што људе, организације, земље, чини 

јединственим, јер је кроз креативност могуће пронаћи иновативна 

решења, креирати нове производе, решити комплексне проблеме и 

на тај начин постићи конкурентску предност (Sleuwaegen and 

Boiardi, 2014). Креативна економија представља фундаментални део 

успеха економије засноване на знању. Са циљем да се измери 

креативност људи/држава (таленат људског капитала, иновативност, 

технолошки учинак), развијен је велики број индекса мерења 

креативне економије. Један од најпознатијих је 3Т модел, који 

укључује (Florida 2014): 

 процену талента – кључни фактор за постизање 

конкурентности и развоја су индивидуална креативност, вештина и 

таленат високообразовних и креативних радника; 

 процену технологије – неопходност потпуног преласка и 

максималног коришћења дигиталних технологија; 

 процену толеранције – сарадња и интеракција са другим 

људима, институцијама и друштвеним структурама доводи до 

дељења знања и ресурса, што на крају доприности повећању броја 

иновација. 
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Економија Србије се у малој мери темељи на знању, јер се не 

ослања на високообразовано становништво, отворено за креативност 

и нове идеје. Потребно је много више пажње посветити знању, 

образовању, иновтивности и креативности, јер ће само то моћи да 

доведе до благостања у будућности. 

 

4. ПРОБЛЕМ ОДЛИВА МОЗГОВА У СРБИЈИ 

 

Знање, као део интелектуалног капитала постаје неизоставан 

чинилац развоја људског друштва. Од кључног значаја за економски 

и друштвени напредак сваке земље су млади стручњаци. Међутим, 

високообразовани људи, у потрази за бољим финансијским 

положајем и даљим напредовањем напуштају своје матичне земље и 

одлазе тамо где им се нуде бољи услови (Васиљевић Благојевић и 

др., 2016). Ова појава у литератури обележена је као одлив мозгова. 

Одлив мозгова представља губитак интелектуалног и 

професионалног капитала, који је друштво развило током година, 

кроз образовање, обуку и развој (Зиндовић Вукадиновић, 2004). 

Проблем одлива мозгова је глобални феномен, раније се односио 

само на неразвијене земље и земље у транзицији, међутим, данас 

погађа и најразвијенихје земље (Деспотовић, 2018). Са друге стране, 

одлив мозгова је могуће посматрати и као потенцијални прилив или 

„добитак“ мозгова, при чему је онда реч о циркулацији мозгова. 

Циркулација мозгова подразумева кадровску мобилност. 

 

Лоши услови живота, висока стопа незапослености, ниске 

плате и многи други фактори утичу на то да је Србија високо 

котирана по одливу мозгова. Наиме, Босна и Херцеговина, Хрватска, 

Северна Македонија и Србија су међу земљама са највећим одливом 

мозгова на свету. Према извештају о Глобалној конкурентности, који 

је објавио Светски економски форум (скала од 1 до 7, 1=сви 

талентовани људи напуштају земљу, 7=сви талентовани људи остају 

у земљу), добијени су следећи резултати: БиХ (1,76); Хрватска 

(1,88), Северна Македонија (2,13) и Србија (2,31). Извештај је 

показао да је земља са највећим одливом мозгова Хаити (1,70) (The 

Global Competitiveness Report 2019). 

 

У Србији је потребно радити на развоју програма за 

задржавање и привлачење високоборазованог становништва кроз 

успостављање стабилног и одрживог окружења. Неопходно је 
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обезбедити високоборазованом становништву радна места, која ће 

бити адекватно плаћена, добре услове рада, могућност напретка итд. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Економија заснована на знању подразумева свеукупност 

економских активности у којима знање, иновације и креативност 

играју главну улогу. Из тог разлога јавља се значај образовања и 

буџетских издвајања за науку и истраживање и развој. Неопходно је 

институционални систем националне економије прилагодити 

захтевима економије знања. 

 

Бројна истраживања показују лош квалитет образовња, али и 

мали број високообразованог становништва у Србији. Поред 

постављања Стратегије развоја образовања, чиме се жели обезбедити 

постизање пуног потенцијала становништва, држава би требала да 

обезбеди разне програме којима ће стимулисати младо 

становништво на високо образовање. Ти програми могу бити у виду 

новчаних олакшица за финансирање образовања, кроз различите 

видове стипендирања, до обезбеђења сигурности радног места након 

завршеног факултета. Поред формалног образовања, саме 

организације би требале да раде на томе да запосленима буде 

обезбеђено целоживотно учење, кроз различите врсте додатних 

курсева, обука, семинара итд. Следећи велики проблем са којим се 

суочава Србија су ниска буџетска издвајања за науку, односно 

истраживање и развој (свега 0,7% БДП), при чему је у региону боља 

од Румуније, Албаније, Црне Горе, Северне Македоније и Босне и 

Херцеговине. Све ово, свакако утиче и на то да је Србија готово у 

самом врху по одливу мозгова. Као последица тога наводе се тежња 

високобразованог становништва за сигурним, добро плаћеним 

послом, могућношћу напредовања. Задатак државе која жели да 

„задржи мозгове“ је да креира такве услове, који ће младе 

стимулисати да остану, кроз обезбеђивање стабилности, сигурних, 

адекватно плаћених послова, могућности напредовања, сталног 

стимулисања унапређења знања и вештина. 
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Резиме:  Одрживи развој подразумева три широка друштвена циља – привредни 

развој, друштвену укљученост и еколошку одрживост. У  највећем делу света, 

остваривање тих циљева представља проблем. Чак и високо развијене земље, које 

су искорениле крајње сиромаштво, суочавају се са све већом неједнакошћу у 

погледу дохотка, богатства и моћи, док су у погледу нарушавања планетарних 

граница угрожени сви. Циљ као што је друштвена укљученост готово нигде у 

свету није у потпуности остварен, где битно место заузима родна 

равноправност. Прва димензија друштвене укључености бави се питањем 

смањења неједнакости у приходима и богатству. Праведност и ефикасност 

често се постижу једно на рачун другога, тако да се јавља фудаментални trade-

off (избор) између праведности и ефикасности. Држава има на располагању низ 

мера којима може да ублажи неједнакости у расподели дохотка и богатства. 

Друго питање повезано с друштвенoм укљученошћу је питање економске 
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дискриминације, како путем законских, тако и културних канала. Закони у многим 

деловима света и даље дискриминишу неке друштвене групе: жене, верске 

мањине, аутохтоно становништво, хомосексуалце и лезбејке, као и друге. 

Традиционална друштва практично свуда подижу јаке културне и законске 

препреке равноправном учешћу жена у привреди, услед чега родна 

неравноправност има дугорочне последице које још нису превазиђене.  

Кључне речи: одрживи развој, друштвена укљученост, расподела, сиромаштво, 

неједнакост, родна равноправност. 

Abstract: Sustainable development implies three broad social goals - economic 

development, social inclusion and environmental sustainability. In most parts of the 

world, achieving these goals is a problem. Even highly developed countries, which have 

eradicated extreme poverty, face growing inequality in terms of income, wealth and 

power, while everyone is at risk in terms of violating planetary borders. A goal such as 

social inclusion has not been fully achieved almost anywhere in the world, and аn 

important role has gender equality . The first dimension of social inclusion addresses the 

issue of reducing inequality in income and wealth. Fairness and efficiency are often 

achieved at the expense of each other, so that a fundamental trade-off between fairness 

and efficiency occurs. The state has several measures at its disposal that can alleviate 

inequalities in the distribution of income and wealth. Another issue related to social 

inclusion is the issue of economic discrimination, both through legal and cultural 

channels. Laws in many parts of the world continue to discriminate against some social 

groups: women, religious minorities, indigenous peoples, homosexuals and lesbians, as 

well as others. Traditional societies raise strong cultural and legal barriers to the equal 

participation of women in the economy practically everywhere, as a result of which 

gender inequality has long-term consequences that have not yet been overcome.  

Keywords: sustainable development, social inclusion, distribution, poverty, inequality, 

gender equality. 

 

1. УВОД  

 

 Постоје многи различити аспекти вредности и система 

вредности, које треба истражити и испитати како би се испитала и 

подстакла друштвена укљученост. Посебан увид може да пружи 

упознавање са ставовима бројних филозофских школа о тим 

озбиљним питањима која се постављају током целе историје. У овом 

смислу потребно је истаћи шест важних етичких присупа 

друштвеној укључености (Saks, 2014, str. 206).   

 

 Први приступ је етика врлине, чији су важни представници 

Буда, Конфучије и Аристотел. Филозофија ове тројице великих 

мислилаца усмерава појединце како би усвојили ставове и понашања 

у складу са животом у друштву и тако остварили срећу. За 

Аристотела врлина је кључ за постизање еудемоније, што се често 

преводи као блаженство и срећа. Човек је, како каже он друштвена 

животиња, те стога мора да негује карактеристике, ставове, навике и 
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понашање, које ће му омогућити да буде добар грађанин града 

државе (полиса), који је по њему идеалан облик политичке 

организације. Конфучије, као и Аристотел, сматра да појединци 

треба да теже неговању врлине. Стабилно друштво зависи од врлине 

својих чланова. Врлина укључује алтруизам, човечност према 

другима и склоност ка уљудном понашању. Буда као Конфучије и 

Аристотел, сматра да су материјалне жеље слаби путокази за трајну 

срећу. Саосећање, умереност и позорност педстављају стварни пут у 

дугорочну срећу и блаженство. Саосећање је нит која повезује ове 

три филозофије – појединци треба мање пажње да обраћају на оно за 

чим сами жуде, а више на одговорност према другима. На том путу 

срећу неће остварити само друштво већ и саосећајни појединац. 

 

 Други филозофски став потиче из великих религија. Све три 

велике монотеистичке религије – јудизам, хришћанство и ислам – 

истичу златно правило: “Не чини друима оно што не желиш да други 

чине теби”. Ово је и Конфучијев основни принцип. Главне верске 

традиције обраћају посебну пажњу на сиромашне. Библијски 

јудаизам предвиђа ослобађање сиромашних дугова током посебних 

“јубиларних” година, каo и ослобађање људи од дужничког ропства. 

Христово учење, наравно, посебну пажњу обраћа потребама 

сиромашних, посебно у ставу да онај ко нахрани гладног, одене 

голог и понегује болесног, у ствари служи Богу. У исламу, један од 

пет стубова вере јесте милостиња за сиромашне (закат). 

 

 Трећи приступ етици назива се деонтолошком етиком – или 

“етиком дужности“, како ју је сажето назвао велики филозоф 

Имануел Кант – који подразумева да је етика питање дужности 

према рационалним принципима. Кант је тврдио да етика значи 

усвајање универзалног стандарда понашања. Тај свој познати 

категорички императив он је дефинисао као дужност појединца да се 

понаша у складу с правилима која могу да послуже као универзални 

закони. Реч је о секуларизованој верзији златног правила да 

појединци треба да се понашају онако како желе да се према њима 

понашају други, али је формулација проширена, будући да Кант 

тврди да појединци треба да се понашају у складу са опште 

применљивим принципима. 

 

 Четврти приступ етици, утилитаризам, више је секуларан него 

религијски. Он се појавио крајем 18. века, а свој утицај на политичку 

мисао задржао је до данас. Оснивач утилитаризма је британски 
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политички активиста и филозоф Џереми Бентам. По њему, друштво 

треба да максимизира “корисност“, при чему корисност означава 

психолошко стање благостања. По утилитарној доктрини, 

законодавци треба да испитају како ће предложене политике утицати 

на психичко благостање јавности, а затим да усвоје политике које 

омогућавају највеће добро највећем броју људи. У утилитаризам је 

укључена подршка прерасподели добара међу члановима друштва, 

пошто сматрају да смо колективно дужни да максимирамо срећу у 

друштву. Следбеници ове школе се залажу за увођење опорезивања 

и трансфера, односно, прерасподеле дохотка од богатих ка 

сиромашнима. 

 

 Пети филозофски приступ друштвеној етици, познат под 

називом либерализам, настао је у Великој Британији, отприлике у 

исто време кад и утилитаризам. У складу са њим, најважније етичко 

правило јесте слобода. Највећа штета настаје када држава 

појединцима одузима ту слободу. Ограничена држава, која чини 

мало шта, осим чувања националних граница и обезбеђења интерне 

владавине права, сматра се најбољим обликом владавине. Овај 

правац одбија утилитаристичку идеју о расподели дохотка путем 

опорезивања. Заговорници слободног тржишта верују у аутоматску 

равнотежу тржишта која обично „доводи до најбољег“ преко 

„невидљиве руке Адама Смита“, рутински чистећи тржишта, 

производећи оно што људи заиста желе, осигуравајући пуну 

запосленост и уравнотежујући трговински биланс (Dankli, G, 2005, 

стр. 25). 

 

 Шести филозофски приступ, који је иначе веома присутан у 

савременој глобалној култури, јесте филозофија људских права. 

Људска права нуде још једно оправдање за друштвену укљученост. 

Основна идеја је да сва људска бића поседују урођена права 

једноставно зато што јесу људска бића. Та права се деле на пет 

основних категорија, односно, на политичка, грађанска, економска, 

социјална и културна. Приступ заснован на људским правима данас 

можда представља доминантан оквир међународног система нација. 

Тај систем, који су прихватиле земље чланице Уједињених нација, 

свакако укључује веома снажне и привлачне аспекте. Истиче се  

нужност задовољења основних потреба сваког човека, које 

економисти називају ”обавезним јавним добрима“. Обавезна јавна 

добра су добра и услуге који сваком појединцу у друштву треба да 

буду доступни, без обзира на то да ли је способан да их плати (као и 



 
ВЕСНИК 

БЕОГРАДСКЕ АКАДЕМИЈЕ ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ 

 СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 
 

79 

 

без обзира на расу или пол, односно, класну, верску и етничку 

припадност). На пример, здравље и образовање уопштено се 

сматрају обавезним јавним добрима. 

 

2. НЕЈЕДНАКОСТ 

 

 Проблем друштвене правде се на неки начин своди на питање 

да ли постоје нека својства друштава (па и „глобалног друштва”) на 

основу којих се може рећи да су та друштва праведна, да се у њима 

остварује правда, па самим тим и социјална правда. Мера 

равноправности и праведности треба да буде у основи расподеле 

оног што је добијено захваљујући расту економског и техничког 

потенцијала (Marković, Ž. D., 2015, str. 490). Према теорији граничне 

продуктивности фактора производње, уколико је тржиште фактора 

производње савршено конкурентно, сваком производном фактору 

припада доходак сразмеран његовој граничној продуктивности, 

односно доприносу створеном друштвеном производу и то: раду-

најамнина, капиталу-профит, земљи-земљишна рента. Расподела је  

правична, зато што сваки власник фактора производње присваја 

доходак који је једнак доприносу датог фактора укупном 

друштвеном производу.  

 

 Међутим, тржишна расподела је далеко од онога што се може 

сматрати наградом према учинку. Индивидуална способност 

појединца се разликује, тако да ни савршени тржишни механизам не 

може да обезбеди сваком појединцу живот достојан човека. Извори 

неједнакости у расподели доходка су разноврсни: разлике у 

способности појединаца, разлике у уложеним радним напорима, 

разлике у понуди радника одређених професија, разлике у 

инвестицијама у људски капитал, разне врсте дискриминација (по 

полу, боји коже, вери и сл.), разлике у дохоцима од власништва и сл. 

Из наведених разлога утилитаристи се залажу за увођење пореза и 

трансфера, односно, за прерасподелу дохотка од богатих ка 

сиромашнима. Расподела дохотка може да буде експлицитна и 

скривена.  

 

 Експлицитна прерасподела доходака везана је за трансферна 

плаћања. Социјални трансфери обухватају: инвалиднине, накнаде за 

боловања, дечије додатке, социјалну помоћ, накнаде за случај 

незапослености, стипендије итд. Држава може да утиче на расподелу 
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доходака и индиректно, преко пореза, субвенција и одређених 

категорија државних издатака (тзв. скривена расподела). 

 

 Два најједноставнија и најјаснија индикатора неједнакости су 

Џини коефицијент и квинтилни однос Ц80/Ц20 (однос потрошње и 

прихода два квинтила - најбогатијег и најсиромашнијег). Џини 

коефицијент мери неједнакост у целој популацији и узима вредност 

од 0 до 1 (1-100), при чему један означава потпуну једнакост 

потрошње/прихода свих појединаца, а вредност 100 потпуну 

концентрацију потрошње/прихода на само једног појединца. 

 Расположиви нето доходак домаћинства је полазни агрегат за 

анализу неједнакости и он обухвата новчани доходак од рада, 

доходак од власништва, пензије, социјалне и остале трансфере које 

домаћинство прима од особа које нису чланови домаћинства. То је 

доходак који је, после плаћених пореза и доприноса, расположив 

домаћинству за потрошњу и штедњу.   

 

Графикон 1: Џини коефицијент за 2015. годину 

 
Извор: Адаренко и др., 2017, стр. 11. 
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 Као што се види са Графикона 1, међу европским земљама 

које спроводе Анкету о приходима и условима живота, Србија има 

највећу вредност Џини коефицијента у 2016. години. Џини 

коефицијент у износу од 38,6 поена је значајно већи од просечног 

износа за 28 земаља Европске Уније (31), такође je виши од земаља у 

окружењу попут Македоније (35,2) и Хрватске (30,6), а посебно je 

изнад вредности Џини коефицијента за Словенију (24,5), бившу 

југословенску републику. Такође, однос удела у дохотку 20% 

популације са највишим и 20% популације са најнижим дохотком, 

такозвани квинтилни однос, највиши је у Србији у односу на све 

остале земље у којима се спроводи СИЛЦ анкета (Анкета о 

приходима и условима живота – Survey on income and living 

conditions – SILC - СИЛЦ). Двадесет посто најбогатије популације у 

Србији има 9,7 пута већи доходак од 20% популације са најнижим 

дохотком, што је више од вредности истог показатеља у Румунији 

(8,3), Литванији (7,5), Македонији (7,2 у 2013) и Бугарској (7,1) 

(Адаренко и др., 2017, стр. 11-12).  

 

Табела 1: Доходовна неједнакост у Србији, 2013-2016. године 

 2013. 2014. 2015. 2016. 

Џини коефицијент 38,0 38,6 38,2 38,6 

Квинтилни однос С80/С20 8,6 9,8 9,0 9,7 
Извор: Adarenko i dr., 2017, str. 12. 

 

 Фактори који су томе могли да допринесу, слично као и код 

земаља Централне и Источне Европе (ЦИЕ), повезани су са 

природом транзиционог процеса који је кроз приватизацију и 

реструктурирање предузећа у државном власништву донео губитак 

великог броја радних места. После иницијалног периода 

транзиционе рецесије, у већини земаља ЦИЕ бруто домаћи производ 

(БДП) вратио се на путању раста пре него запосленост. Другим 

речима, извесно време је трајао период такозваног „економског раста 

без раста запослености“ (jobless growth), након чега је дошло до 

опоравка и поновног раста запослености. Искуство Србије, међутим, 

било је другачије. У протеклој деценији БДП је растао у девет од 

десет година (опао је само у 2009. години, за око 3%). У истом 

периоду запосленост је порасла само у две године (2001. и 2007.), у 

оба случаја за занемарљив проценат. Након избијања економске 

кризе 2008. године, у наредне две године запосленост је укупно 

опала за 12,5%, а БДП за 4,7%, а једно од објашњења може да буде 
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да је криза само убрзала недовршен процес транзиције (Адаренко и 

др., 2017, стр. 11-12). 

 

 Ниво неједнакости зависи и од способности пореске и 

социјалне политике да смањи неједнакости у расположивом дохотку. 

Србија веома мало троши на две главне социјалне накнаде које су 

усмерене ка сиромашнима – новчану социјалну помоћ и дечји 

додатак – свега 0,6% БДП-а, док је просечна потрошња на сличне 

накнаде у ЕУ 1,1% БДП-а (Адаренко и др., 2017, стр. 13). 

Истовремено, порез на доходак и социјални доприноси (који су 

такође врста пореза) процентуално више оптерећују зараду особе 

која ради за минималну плату него неког ко остварује неколико 

просечних зарада. Другим речима, прогресивност опорезивања 

дохотка од рада је изразито мала (Адаренко и др., 2017, стр. 13).  

 

 Поред неједнакости у исходима, постоје индиције да је у 

Србији присутна и неједнакост у шансама. Наиме, резултати ПИСА 

( Међународни програм процене образовних постигнућа 

ученика, Programme for International Student Assessment - ПИСА) 

истраживања показују да је двоструко више функционално 

неписмене деце у породицама које се налазе међу 20% популације 

најнижег социоекономског статуса него у 20% најбоље стојећих 

породица. Деца из прве групе заостају за својим вршњацима чији 

родитељи припадају вишим друштвеним слојевима и то за две 

школске године, што указује да образовни систем не успева да 

поништи ефекте социоекономских неједнакости. Штавише, у неким 

сегментима их и продубљује (Исто, стр.13). 

 

 Да сумирамо, основни узроци високе неједнакости у Србији 

су: низак обим и квалитет запослености (услед танзиционих реформи 

и финансијске кризе), неадекватна пореска и социјална политика, 

образовни систем који не успева да поништи ефекте социо-

економских неједнакости, неједнаке шансе за све у друштву да 

остваре свој пун потенцијал, што све смањује могућност друштва за 

стварање високог националног дохотка. Чињеница је да последњих 

17. година није урађено много на креирању продуктивних радних 

места, и повољнијих услова за инвестиције, не само стране него и 

домаће. Домаћи привредници су оптерећени високим порезима и 

другим наметима, што је довело до тога да наш пад запослености у 

транзицији буде далеко већи, а креирање нових радних места мање 

него у другим земљама централне и источне Европе. Висока 
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доходовна неједнакост је лоша за економски раст и његову 

одрживост. Становници земаља које имаји најмање изражене 

неједнакости, попут Норвешке, Исланда Шведске, Данске, 

Холандије, исказују највеће задовољство својим животом. 

Неједнакост која расте у дужем временском периоду, као што је 

случај са Сједињеним Америчким Државама и Великом Британијом, 

може довести до социјалних и политичких проблема и промена, што 

се могло видети у недавним изненађујућим победама Брегзит опције 

и Доналда Трампа на председничким изборима у САД. 

 

3. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ 

 

 Србија представља земљу од 7,1 милиона становника, која од 

2000. године спроводи своје кључне економске и социјалне реформе. 

Транзицију је започела деценију касније у односу на остале земље 

централне и источне Европе. Главни проблем с којим се суочава 

привреда Србије су: висока стопа незапослености, демографски 

проблем (депопулација и старење), растућа неједнакост, низак ниво 

инвестиција у иновације и низак ниво социјалних давања на 

образовање, здравствену и социјалну заштиту услед мера штедње. 

Стратегија одрживог развоја протеклих година није дала 

задовољавајуће резултате, а разлог треба тражити пре свега у 

неадекватном решењу следећих проблема с којима се Србија 

сусреће, а то су: демократски дефицит (Србија и даље није завршила 

процесс демократизације), административни дефицит (непостојање 

довољно квалитетног и довољно обученог кадра који би морао да 

планира, спроводи и контролише примену ове стратегију), 

политички дефицит (не постоји јасна воља политичких субјеката, 

државе и политичких странака у земљи да се ова стратегија спроводи 

у пракси), економски дефицит (Србија још увек пролази кроз 

економску транзицију и суочава се с проблемима који прате тај 

процес-трговинским дефицитом, дефицитом текућег биланса, 

високим спољним дугом) (Надић, Шуваковић, 2011, стр.165-166).  

 

 Такође још један важан водећи оквир долази из ЕУ у складу 

са процесима синхронизације и усклађивања политичког и 

институционалног оквира Србије са ЕУ, током процеса приступања 

ЕУ (посебно поглавља 19 и 23) у оквиру Новог оквира за родну 

равноправност и оснаживање жена. Оквир се састоји од следећих 

аката: Конвенција о елимисању свих облика дискриминације жена, 

Конвенција Уједињених нација о политичким правима жена, 
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Међународни акт о грађанским и политичким правима. Устав Србије 

(донет 2006. године) подржава равноправност жена и мушкараца и 

политику једнаких шанси (члан 15). Влада Републике Србије је 

недавно усвојила нову Националну стратегију за родну 

равноправност за период 2016–2020. са предметним Акционим 

планом.  

 Индекс родне равноправности Европског института за родну 

равноправност мери родни јаз у оквиру распона домена релевантних 

за оквир политика ЕУ: рад, новац, знање, време, моћ, здравље, 

насиље и унакрсне неједнакости. Индекс родне равноправности 

Европског института за родну равноправност је заснован на 

поједностављеној општој дефиницији родне равноправности као 

„једнаког удела у имовини и једнаког достојанства и интегритета 

између жена и мушкараца (Babović, 2016). 

 

 Показатељи домена рада указују на то у којој мери жене и 

мушкарци имају једнак приступ запошљавању и раду и да ли постоји 

родни јаз везан за услове рада. Приступ и квалитет рада су од 

кључног значаја за постизање задовољавајућег квалитета живота, а 

препреке и јазови могу допринети родно специфичним нивоима и 

облицима сиромаштва.   

 

 Домен новца се односи на јаз између жена и мушкараца у 

приступу финансијским ресурсима и економској ситуацији. Јаз у 

финансијским ресурсима је важан, будући да указује на разлике у 

заради које су везане за економски развој, уштеђевину, инвестиције, 

бољу кредитну исплату и инвестирање у људски капитал. Поред 

зараде, и други приходи (имовина, деонице, трансферни приходи, 

кредити, итд.) су важни за праћење родног јаза у приступу 

финансијским ресурсима. 

 

 Домен знања. Овај домен се односи на родни јаз у образовању 

и обучавању, подељен је на три под-домена: образовно достигнуће, 

поделу у образовању и доживотно учење. 

 

 Домен времена. Овај домен је везан за дихотомију плаћеног 

рада и бриге о домаћинству, али и на шаблоне утрошка времена на 

социјалне, личне и грађанске активности. Основа родне 

неравноправности је повезана са важним јазом у подели времена и 

одговорности између жена и мушкараца. 
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 Домен моћи. Овај домен се фокусира на јаз између учешћа 

жена и мушкараца у различитим нивоима политичке, друштвене или 

економске моћи. Под-домен политичке моћи укључује јаз у 

заступљености жена и мушкараца у законодавној и извршној власти 

на различитим нивоима.  

 

 Домен здравља. Први под-домен, здравствени статус, односи 

се на све аспекте физичког и психолошког здравља жена и 

мушкараца. Други под-домен посматра понашања, претежно из 

перспективе ризика који могу имати утицај на здравље, док се трећи 

под-домен фокусира на приступ здравственим услугама и 

структурама. 

 

 Домен унакрсних неједнакости. Овај домен се односи на 

ефекте рода у комбинацији са другим карактеристикама; он испитује 

начин на који родна динамика функционише у специфичним 

групама дефинисаним у погледу других социјалних карактеристика 

које могу бити основ за рањивост у посебном контексту. Тренутно, 

концептуални оквир Индекса родне равноправности Европског 

института за родну равноправност идентификује неколико кључних 

под-домена унакрсних неједнакости: године, држављанство, 

инвалидитет, етничка припадност, религија, сексуална оријентација, 

друштвена класа.  

 

 Домен насиља. Домен насиља одступа од приступа свих 

претходних домена у томе што се не фокусира на јаз, већ на нивое 

насиља. У овом домену циљ није да се смањи јаз, већ да се 

елиминише насиље. Узимајући у обзир да је насиље на родној 

основи израз моћи повезан са доминацијом неког облика 

маскулинитета, овакав приступ у фокус поставља насиље над 

женама. Овај домен укључује два под-домена: директно и 

индиректно насиље. 

 

 Индекс родне равноправности за Србију је 40,6% (Графикон 

2), што открива да су родне неравноправности истакнуте и указује на 

то да Србија заостаје за просеком ЕУ-28 у укупној родној 

равноправности. 
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Графикон 2: Индекс родне равноправности за Републику Србију за 

2014. год. и просек за за 28 држава чланица ЕУ за 2012. год. 

 

 
Извор: Бабовић, 2016, стр. 33. 

 

 Индекси главних домена родне равноправности показују да је 

највећи јаз у родној равноправности између Србије и ЕУ у областима 

рада и новца (Графикон 3). Најмањи јаз је забележен у домену 

здравља, док једини домен у којем Србија има бољи резултат од 

просека ЕУ-28, јесте домен моћи. Као што ће касније бити показано, 

ово је углавном последица релативно високог нивоа заступљености 

жена у Народној банци, што је снажно утицало на исход вредности 

индекса овог домена. Овај резултат је делимично повезан и са 

високом заступљеношћу жена у Народној скупштини, што је 

резултат законски уведених квота. 

 
Графикон 3: Индекс родне равноправности по доменима, поређење 

  
Извор: Бабовић, 2016, стр. 34. 
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 Да сумирамо, Србија заостаје за просеком ЕУ-28 у свим 

доменима родне равноправности осим домена моћи, са озбиљним 

јазом у доменима рада и новца. Пут до родне равноправности у 

Србији је дуг и пун изазова, те захтева снажну политичку 

посвећеност, ресурсе и ефективну координацију политика и на 

националном и на локалном нивоу. 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

 

 Како ускладити економски развој, еколошку одрживост и 

друштвену укљученост, представља један од најзначајнијих изазова 

одрживог развоја сваке земље. Етичка питања о друштвеној 

укључености разматрана су током читаве историје човечанства. 

Велики умови сматрали су да је врлина човекова обавеза. Религије су 

нас позивале на поштовање златног правила. Кант се залагао за 

узимање у обзир етичких дужности које можемо да схватимо 

рационалним размишљањем. Утилитаристи сматрају да смо 

колективно дужни да максимизирамо срећу у друштву. Либералисти 

наглашавају опасност од сувише велике улоге државе. Коначно, 

парадигма људских права наглашава да глобално законско окружење 

сваком човеку на планети мора да обезбеди основне стандарде, ма у 

којем политичком или друштвеном систему да живи. 

 

 Како би друштво и расподела дохотка у друштву били што 

праведнији, неопходна је државна интервенција путем пореза и 

трансфера. Међутим, подаци о Џини коефицијенту, говоре о томе да 

је неједнакост у расподели дохотка у Србији много већа од просека 

земаља Европске уније и земаља из окружења. Кључни разлози су 

низак обим и квалитет запослености (услед танзиционих реформи и 

финансијске кризе), неадекватна пореска и социјална политика, 

образовни систем који не успева да поништи ефекте социо-

економских неједнакости, неједнаке шансе за све у друштву да 

остваре свој пун потенцијал, што све смањује могућност друштва за 

стварање високог националног дохотка. Један од циљева одрживог 

развоја је и да подстакне родну равноправност. Индекс родне 

равноправности за Србију је 40,6%, што открива да су родне 

неравноправности истакнуте и указује на то да Србија заостаје за 

просеком ЕУ-28 у укупној родној равноправности. Србија заостаје за 

просеком ЕУ-28 у свим доменима родне равноправности осим 

домена моћи, са озбиљним јазом у доменима рада и новца. Пут до 

родне равноправности у Србији је дуг и пун изазова, те захтева 
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снажну политичку посвећеност, ресурсе и ефективну координацију 

политика и на националном и на локалном нивоу. 
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Резиме: Од свог почетка, област интеракције човека и рачунара се значајно 

проширила. Да би се управљало раним персоналним рачунарима, било је потребно 

доста обуке и било је много проблема у корисничком искуству. Истраживање о 

начинима како компјутерска технологија утиче на људски рад и активности 

позната је као интеракција човека и рачунара. Aко је систем добро дизајниран 

користећи приступе интеракције човек рачунар, онда корисник не би требало да 

брине о сложености система. У раду је приказана кратка историја развоја 

рачунара са аспекта интеракције човек рачунар. Поред тога, дати су основни 

модели интеракције, а на крају су дата основна разматрања о вези са 

интернетом интелигентних уређаја. 

Кључне речи: информационе технологије, интеракција човек-рачунар, историја 

развоја рачунара, рачунарске науке. 

Abstract: Since its beginning, the field of human-computer interaction has expanded 

significantly. Early personal computers required a lot of training to manage and there 

were many problems in the user experience. Research on the ways in which computer 

technology affects human work and activities is known as human-computer interaction. 

If the system is well designed using human-computer interaction approaches, then the 

user should not worry about the complexity of the system. The paper presents a short 

history of computer development from the aspect of human - computer interaction. In 
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addition, basic models of interaction are given, and finally, basic considerations about 

relations with the internet of things are given. 

Keywords: information technology, human-computer interaction, history of computer 

development, computer sciences. 

 

1. УВОД 
 

Интеракција човек рачунар (енгл. HCI – Human-computer 

interaction) се развила као дисциплина и заједница почетком 1980-их 

година, што је у великој мери било покренуто револуцијом 

персоналних рачунара и масовном употребом канцеларијских 

рачунара, мада је стварни почетак овог односа кренуо и раније 

(Деретић, 2021). Према раду Вајсера (Weiser, 1991), порекло HCI се 

везује за касне педесете године прошлог века. Како се даље наводи, 

дисциплина је настала с порастом употребе десктоп рачунара, једног 

рачунара по особи, и у доба примене интернет протокол стандарда 

IPv4 (енгл. Internet Protocol version 4). Сведоци смо данас испуњења 

визије Вајсера (Weiser) о свеприсутности рачунарства у нашем раду 

и животу. 

 

Међутим, иако је као препознатљива дисциплина настала 

1980-их година, њени интелектуални корени могу се пратити 

најмање 25 година раније. Према (Johnson et al., 1989), графичко 

кориснички интерфејс и метафора за радне површине, оличене су у 

раном Apple Mac-у, и резултат су рада на Xerox PARC током 1970-их 

година, који је углавном био заснован на окружењима графичких 

програма као што су Smalltalk и InterLisp. Рад на овим пројектима 

довео је и до развоја Xerox Star канцеларијског рачунара, који је 

направио концептуални пробој, али није доживео комерцијални 

успех.  

 

У даљем развоју Скечпед (Sketchpad) даје решење за први 

графичко-кориснички интерфејс који датира још из раних 1960-их 

година (Sutherland, 1964). У истом периоду, Енгелберт истраживачки 

центар за развој људског интелекта (Engelbart) је дао решење за 

проналазак миша, као и за ране верзије електронских конференција 

(Engelbart, & English, 1968).  

 

Међутим, први прави рад о области HCI заправо датира из 

касних педесетих година прошлог века, са радом Шакела о 

ергономији за рачунар (Shackel, 1959). Док су Сатерленад и 

Енгелберт (Sutherland и Engelbart) били рани примери 
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визије/иновације из угла HCI-a, први рад је уствари везан за решење 

из перспективе практичног дизајна, као редизајнирање управљачке 

табле ENIAC II, раног аналогног рачунара. Иако су у овом раду 

описани аналогни рачунари са контролама у облику дугмади и 

управљачких плоча, а не преко миша или тастатуре, он је врло 

значајан јер су коришћени многи од принципа практичног 

инжењерства: прототип, емпиријско тестирање, визуелно груписање 

и поједностављење дизајна.  

 

У свом раду Дикс (Dix, 2010) је поменуто да је IBM 1953. 

године веровао да у свету никада неће бити потребно више од пет 

рачунара. Иако се ово погрешно цитира, још увек је тачно да су у 

раним данима рачунари величине собе били замишљени као нешто 

што ће требати само веома великим организацијама. 

 

Према Диксу (Dix, 2017), у раним данима рачунарства, 1960-

их и 1970-их година, пре него што је HCI постао дисциплина, 

корисници рачунара су се могли поделити у две различите 

категорије. Прву групу су чинили креатори софтвера (области 

програмирање и дизајн) који су били запосленици средњег нивоа и 

релативно добро образовани. Већ тада су се правиле подгрупе оних 

запослених који су укључени у дизајн и стварање рачунара и 

оперативног софтвера, и оних који се баве пословним 

програмирањем. Насупрот томе, другу групу су чинили директни 

корисници рачунарског софтвера. Они су често били ниско или 

слабо плаћени и радили су релативно понављајуће послове, као што 

је унос података. 

 

Декстоп рачунар је радикално променио природу крајњег 

корисника, прелазећи на професионално коришћење и управљање 

средњег нивоа. Такође, долази у одређеној мери и до креативнијег и 

интелектуалнијег рада корисника. Развој HCI обично се посматра 

као реакција на овај више индивидуални облик рачунарства. 

Резултат промена је прелазак са ниско плаћене радне снаге која је 

користила скупе рачунаре, на релативно јефтине рачунаре које 

користе запослени са високим зарадама. Нови миленијум и успон 

веба довели су до чињенице да су сада крајњи корисници сви људи. 
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2. МОДЕЛИ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЧОВЕК РАЧУНАР 

 

Неки од раних радова из области HCI укључивали су облике 

математичког моделирања, међу којима се убраја модел људског 

процесора (енгл. Model Human Processor) из рада (Card, Moran & 

Newell, 1986). За овај и сличне радове се користе принципи 

когнитивних наука под утицајем вештачке интелигенције (енгл. 

Artificial Intelligence AI). Важан део рада у области HCI рада је везан 

за инжењеринг корисничких интерфејса који укључује алате, групе 

алата и архитектуре. Ово је било важно у раним данима HCI, 

нарочито за развој модела Seeheim (Pfaff, 1985), MVC (Krasner & 

Pope, 1988) и PAC (Coutaz, 1987). Према (Calvary, Coutaz, & Nigay, 

1997), модели засновани на агентима обликују интерактивни систем 

као колекцију специјализованих рачунских јединица званих агенти. 

Агент има стање и способан је да покрене и да реагује на догађаје. 

Примери таквих модела су MVC и PAC. 

 

Модел Seeheim (Слика 1) је настао као резултат прве 

радионице о софтверским алатима за кориснички интерфејс, која се 

одржала у граду Seeheim у Немачкој, од 1. до 3. новембра 1983. 

године. Овај модел представља логички модел UIMS (енгл. User 

Interface Management System - UIMS) односно систем за управљање 

корисничким интерфејсом (старо име софтвера за кориснички 

интерфејс). Сав софтвер за кориснички интерфејс мора подржавати 

ове компоненте. 

 

Слика 1: Модел Seeheim 

 
Извор: https://image.slideserve.com/608628/seeheim-model-l.jpg 

 

Компонента презентације се састоји од следећих елемената: 

 Екстерна презентација корисничког интерфејса; 

 Генерисање слика; 

 Примање физичких улазних догађаја; 

 Лексичко рашчлањивање. 

https://image.slideserve.com/608628/seeheim-model-l.jpg
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Контрола за дијалог мора одржавати стање да би се бавила 

рашчлањивањем захтева и модусима. Модел интерфејса апликације 

има следеће захтеве: 

 дефинише интерфејс између UIMS и остатка софтвера; 

 „семантичке повратне информације“ за проверу исправности 

улаза; 

 није изричит у UIMS; „fuzzy“ концепт.  

 

MVC модел (енгл. Model-View-Controller) је креиран у 

компанији Смолток (Smalltalk), око 1980. године. Основна идеја се 

састоји од следећих елемената (Слика 2):  

 одвојена презентација (приказ) или View,  

 руковање корисничким уносом (контролер) или Controller и  

 „семантички део“ (модел) који функционише или Model. 

 

Основни циљ овог модела је да се по програмирању новог 

модела могу поново употребити постојећи прикази и контролери. 

Други циљ је коришћење више различитих погледа на истом моделу. 

 

Слика 2: MVC модел 

 
Извор: https://image.slideserve.com/608628/slide11-l.jpg  

 

Прикази (View) су уско повезани са контролерима 

(Controller). Сваки приказ-контролер има један модел. Један модел 

може имати више приказа-контролера. Стандардни циклус 

интеракције се састоји у следећем:  

 Корисник управља улазним уређајем,  

 Контролер обавештава модел о промени,  

 Модел емитује обавештења о промени у зависним приказима,  

https://image.slideserve.com/608628/slide11-l.jpg
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 Прикази ажурирају екран. У приказима се може поставити 

упит у моделу. 

 

У раду (Calvary, Coutaz, & Nigay, 1997), дато је појашњење о 

PAC моделу (Слика 3). PAC (енгл. Presentation, Abstraction, Control) 

представља модел који се састоји од три елемента: презентација, 

апстракција и контрола. Аспекти агента се користе за изражавање 

различитих, али комплементарних и снажних рачунских перспектива 

истог ентитета. PAC агент има аспект презентације (тј. видљивост на 

улазу и понашање на излазу), аспект апстракције (тј. функционално 

језгро) и аспект контроле за изражавање зависности. Контрола 

агента је задужена за комуникацију са другим агентима, као и 

изражавање зависности између аспеката Апстракција и Презентација 

агента. У стилу PAC, ниједан агент аспекта Апстракције није 

овлашћен за комуникацију директно са одговарајућим аспектом 

Презентације и обрнуто. 

Слика 3: PAC модел 

 
Извор: Calvary, Coutaz, & Nigay, 1997, p. 244. 

 

У моделу PAC се зависности било које врсте преносе путем 

аспекта Контроле. Контроле служе као везивни механизам којим се 

изражава координација између апстрактних и конкретних 

перспектива. Осим тога, проток информација између агената пролази 

кроз аспект Контроле на хијерархијски начин. 

 

3. ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК РАЧУНАР И ИНТЕРНЕТ 

ИНТЕЛИГЕНТНИХ УРЕЂАЈА 

 

Према (Раденковић и др., 2017), платформа интернета 

интелигентних уређаја представља комбинацију хардверских и 

софтверских решења која омогућује развој апликација за 
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интелигентне уређаје и развој паметних окружења. Компоненте за 

развој платформе интернета интелигентних уређаја су: 

 

1. Хардверске: 

 сензори (нпр. за мерење температуре, влажности ваздуха, 

притиска), 

 актуатори (нпр. за контролу осветљења, климатизације), 

 микрорачунари (нпр. Raspberry Pi), 

 микроконтролери (нпр. Arduino) и 

 мрежна инфраструктура (рутери, свичеви, каблови и сл.). 

 

2. Софтверске: 

 развојна окружења (нпр. Eclipse, Arduino IDE и др.), 

 оперативни системи прилагођени за уређаје (нпр. Raspbian) i 

 софтвер за специфично паметно окружење. 

 

Како се наводи у (Раденковић и др., 2017), за разлику од 

микрорачунара, микроконтролери немају оперативни систем, већ 

само firmware, није подржан мултитаскинг и учитава се (up-load) 

само један програм у флеш меморију уређаја. Пренос апликације на 

хардвер се обавља коришћењем развојног окружења за дати 

микроконтролер. Хардверске карактеристике микроконтролера су 

слабије од оних код микрорачунара, меморија је ограничена и често 

није проширива. Микроконтролери, у односу на микрорачунаре, 

често имају више интерфејса за повезивање електронских уређаја 

GPIO (енгл. General-Purpose Input/Output). Уколико је потребно, 

микрорачунаре је могуће повезати с микроконтролерима. Пример 

микроконтролера јесте фамилија Arduino. Ови уређаји засновани су 

на ATMEL AVR процесорима. За програмирање микроконтролера 

користе се наменска развојна окружења. За Arduino уређаје користи 

се Arduino IDE (енгл. Integrated Development Environment). Arduino 

програми се пишу у модификованом C програмском језику. 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

Свет рачунарства се веома брзо развија са временом. Из 

центара за податке се прешло на облак (cloud) решења, а долази и до 

развоја нових технологија. Присутан је развој 3D штампања и 

апликација виртуелне и проширене стварности, од којих су неке 

потпуно промениле наше животе.  
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Интеракција HCI је неопходна да би производ био успешнији, 

безбеднији, кориснији и функционалнији, што ће дугорочно учинити 

корисничко искуство угоднијим. Као резултат тога, кључно је имати 

некога са HCI вештинама ко ће бити укључен у све фазе развоја било 

ког производа или система. Приликом креирања јасних интуитивних 

система који ће бити доступни људима са широким спектром 

талената и знања, као и онима који нису завршили никакву званичну 

обуку, HCI је од критичне важности. HCI чини софтвер 

разумљивијим и кориснијим за све кориснике, користећи наше 

свакодневно знање о окружењу. 
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УПУТСTВО ЗА АУТОРЕ 
 

( ЗА РАДОВЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ) 

Сви радови на српском језику морају имати наслов и резиме и на српском и на 

енглеском језику) 

 

 

НАСЛОВ [FONT TIMES NEW ROMAN, SIZE 14, 

BOLD, Alignment: Centеred, ВЕЛИКА СЛОВА, 

МАКСИМАЛНО 3 РЕДА] 

 
 

TITLE IN ENGLISH (FONT TIMES NEW ROMAN, 

SIZE 14, BOLD, Alignment Centered, CAPITAL 

LETTERS, MAXIMUM 3 ROWS)  
 

 
Име и презиме аутора

1
 (не уносити титуле),  (font Times New 

Roman, Bold,  size 12, Centred) 

Институција, град (држава) (font Times New Roman, size 12) 

(Име и презиме коаутора
2
 (не уносити титуле),  (font Times New 

Roman, Bold,  size 12, Centred) 

Институција, град (држава) (font Times New Roman, size 12) 

 

 
Рад примљен: / Рад прихваћен 

 
Резиме:  (font Times New Roman, italic,  size 10) (макисмално 250 речи) . 

Кључне речи: Кључне речи одвоjене зарезом (не мање од три, нити више од 

pet) (font Times New Roman, italic,  size 10). 

 

Abstract: (font Times New Roman, italic, size 10) (250 words maximum) 

Keywords: Keywords each separated by comma (not less than three not more than 

five) (font Times New Roman, italic, size 10). 

 

 

 

 

                                                 
1 e-mail адреса (Font Times New Roman, size 10). 
2 e-mail адреса (Font Times New Roman, size 10). 
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1. НАСЛОВИ 

(FONT NAME TIMES NEW ROMAN, SIZE 12, BOLD, ВЕЛИКА 

СЛОВА, CENTЕRED, испред и иза наслова оставити по један 

празан ред) 

 

 Сав текст на српском језику мора бити унет на ћириличном 

писму. Page Setup – Margins: Top и Bottom 4,5cm, Left и Right 4,2cm, 

Paper A4. 

 

 Рукопис би требао да буде обима 8-10 страна (укључујући 

сажетак, једначине, табеле, графиконе, референце литературе и 

додатке). Текст има размак између пасуса, а пасуси би требало да 

буду форматирани као овај пасус (Font Times New Roman, size 12, 

Alignment: Justified, First line 1,27cm, Line spacing: Single). 

 

Рад обично треба да садржи сажетак, основни текст (увод, 

теорија, методе, налази, расправе, закључци и импликације), табеле, 

слике и референце.  

 

Три нивоа наслова максимално. 
 Наслов другог нивоа [font Times New Roman, size 11, Bold] 

 Наслов трећег нивоа [font Times New Roman, size 11, Bold, Italics] 

 

 Табеле и графикони 

 

Tабеле и графикони треба изнад да буду обележени бројем и 

насловом (Times New Roman, Bold, size 12, Centred), а извор који је 

обавезан треба написати испод табеле односно графикона (Times New 

Roman,  size 10, centred).  

 

Табела 1: Наслов табеле  

[Times New Roman, size 12, Bold, Centred] 

 

(Унети табелу) 

 

Графикон 1: Наслов графикона  

[Times New Roman, size 12, Bold, Centred] 

 

(Унети графикон) 
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Једначина треба да буде написана са десном нумерацијом 

(арапски бројеви) 

(1)

Закључак 

 

У закључку навести резултате истраживања. 

 

Захвалнице 

 

Изјаве признања, захвалности, или позив на пројекте треба да 

буду кратки и дати на крају текста. 

 

ЛИТЕРАТУРА (TIMES NEW ROMAN, SIZE 12, BOLD, ВЕЛИКА 

СЛОВА, CENTЕRED) 

(наведени су примери цитирања радова) 

 

 Приликом цитирања литературе у тексту користите заграде у 

којима ће стајати презимена аутора и година објављивања (за три 

или више аутора користите скраћеницу и др., односно et al.). 

Примери: (Rose and  Hudgins, 2012) (Антончић и др., 2004) (Hisrich et 

al., 2008). Упућивања на Интернет материјале треба се третирати као 

друге референце у тексту. На референтном списку такви извори 

треба да буду датирани и довољно идентификовани да би читаоци 

могли недвосмислено пронаћи материјал. 

 

Молимо вас осигурајте да свака референца цитирана у тексту такође 

буде присутна на референтној листи (и обрнуто). Упућивања би 

требало да буду абецедним редом према презимену првог аутора у 

стилу Америчког психолошког удружења (American Psychological 

Association) - АПА. 
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Рад представљен на конференцији у организацији – име 
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МАГАЗИНИ ИЛИ НОВИНЕ 

 

Аутро, A. (2012, јануар 12). Назив чланка. Политика, стр. 1. 

 

ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ 

 

Када цитирате целокупну веб страницу, довољно је само да у тексту 

наведете адресу веб локације. На пример за BBC 

(http://www.bbc.co.uk). 
 

  

http://www.bbc.co.uk/
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У другим случајевима као у датим примерима:  

 

Autor, A. (2012, January 12). Naziv članka. The Sunday Times. Preuzeto 

sa http://www.sundaytimes.com 

Naziv članka. (2012, January 12). The Sunday Times. Preuzeto sa 

http://www.sundaytimes.com/xxxx.html 
 

 

Напомена: 
 

Аутори гарантују да је достављени чланак њихово оригинално дело, 

да раније није објављен, као и да није разматран за објављивање на 

другом месту. Такође, они гарантују да су публикацију чланка 

одобрили сви коаутори, ако их има, као и одговорни органи у 

институцији у којој се посао обављао. Аутори су искључиво 

одговорни за садржај свог текста као и за ваљаност 

експерименталних резултата. Они морају осигурати да имају дозволу 

свих укључених страна за објављивање података. 

 

Рукописе треба доставити редакцији као прилог е-поштом на неку од 

следећих адреса (vesnik@bpa.edu.rs; vesna.jokanovic@bpa.edu.rs;  

marijana.bubanja@bpa.edu.rs) 

 

По пријему, рукописи подлежу рецензији како би се проверило да ли 

испуњавају основне захтеве издавања и стандарде квалитета. 

Рецензенти се бирају из редакције часописа или од квалификованих 

спољних рецензената. Избор се заснива на посебној стручности 

рецензената која је у складу са предметом анализе у достављеном 

тексту. 
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