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1.ИНТЕЛЕКТУАЛНИКАПИТАЛ

Iн те лек ту ал ни ка пи тал у по ли ти ци као по јам има сло же на зна-
че ња и ко ри сти се као си но ним за ин те лек ту ал ну сво ји ну, ин-

те лек ту ал на зна ња и имо ви ну. Кон цепт ин те лек ту ал ног ка пи та ла 
у еко но ми ји, а по том и дру гим обла сти ма и зна ње (know led ge) 
по ја вио се по чет ком де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка, ка да је 
тр жи шна вред ност ком па ни ја по че ла ви ше стру ко над ма ши ва ти 
књи го вод стве ну вред ност њи хо ве ма те ри јал не и фи нан сиј ске имо-
ви не. По след њих го ди на, у те о ри ји и прак си све ви ше пре о вла да ва 
ста но ви ште да вред ност ор га ни за ци је не чи не са мо фи зич ки и фи-
нан сиј ски ка пи тал, не го и ин те лек ту ал ни. У струч ној ли те ра ту ри, 
ин те лек ту ал ни ка пи тал се ко ри сти као си но ним за не ви дљи ву имо-
ви ну (in tan gi ble as sets). 

Ross сма тра да је ин те лек ту ал ни ка пи тал су ма људ ског ка пи та-
ла (вред ност спо соб но сти, мо ти ва ци је и ин те лек ту ал не агил но сти) 
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и струк тур ног ка пи та ла (вред ност ус по ста вље них од но са, ор га ни-
за ци је и ис тра жи ва ња и раз во ја).1)

Ste wart де фи ни ше ин те лек ту ал ни ка пи тал као зна ње, ве шти-
не и спо соб но сти за по сле них; од ис тра жи вач ког  ти ма па све до 
ма ну ел них рад ни ка ко ји су раз ви ли хи ља ду раз ли чи тих на чи на за 
по бољ ша ње ефи ка сно сти ком па ни је. Ин те лек ту ал ни ка пи тал је ко-
ла бо ра ци ја; за јед нич ко уче ње ком па ни је и ње них кли је на та, ко је 
ства ра чвр сту спо ну из ме ђу њих, и ко ја оси гу ра ва ду го роч но успе-
шну по слов ну са рад њу.2)

Пре ма Ми ла чи ћу, ин те лек ту ал ни ка пи тал је про дукт чо ве ка, 
та ко да је чо век ње гов при мар ни вла сник.3)Чо век на ба зи свог зна-
ња, уме ћа – ис ку ства и иде ја, ге не ри ше ин те лек ту ал ни ка пи тал ко-
ји ко ри сти за за до во ље ње сво јих по тре ба и же ља.

Ин те лек ту ал ни ка пи тал је ре зул тат про це са тран сфор ма ци-
је зна ња или са мог зна ња ко је се тран сфор ми ше у ин те лек ту ал ну 
сво ји ну или ин те лек ту ал ну имо ви ну не са мо пред у зе ћа, не го и по-
ли тич ких ин сти ту ци ја. Ин те лек ту ал на сво ји на се прав но де фи ни-
ше као вла снич ка пра ва на ства ри по пут па тен та, за штит ног зна ка 
и аутор ских пра ва. (На при мер, ова сред ства су је ди ни об лик ин те-
лек ту ал ног ка пи та ла ко ји се ре гу лар но при зна је у ра чу но вод ству).4)

Ин те лек ту ал ни ка пи тал пред ста вља по ку шај до де ле фи нан сиј-
ске вред но сти ор га ни за ци о ном зна њу. Ја вља се у два по јав на об-
ли ка:5) 1) ма те ри јал ни (па тен ти, ли цен це, ба зе по да та ка, пла но ви, 
на цр ти, по слов ни ци, при руч ни ци, ком пју тер ски про гра ми, итд.); 
1) Ку кри ка, Ми лан; Инић, Бра ни мир (2003): Ка ко би ти кон ку рен тан на гло бал ном тр жи-

шту: Ме наџ мент зна њем и ин те лек ту ал ним ка пи та лом, Бе о град: Фа кул тет за тр го ви ну 
и бан кар ство „Ја ни ћи је и Да ни ца Ка рић“, стр. 51.

2) Ibid. str. 51.
3) Ми ла чић, Вла ди мир Р. (1999): Ин те лек ту ал ни ка пи тал – Апо ло ги ја људ ског ду ха, 

Европ ски цен тар за мир и раз вој (ЕПЦД), Бе о град.
4) Ин те лек ту ал ни ка пи тал=Тр жи шна вред ност фир ме - Књи го вод стве на вред ност фир ме. 

На тај на чин се вред ност ор га ни за ци је пре ци зни је при ка зу је, што мо же би ти од ве ли-
ког зна ча ја за sta ke hol de re. Ово не зна чи да књи го вод стве не еви ден ци је не ма ју сми сла, 
већ са мо ука зу је да да на шњу књи го вод стве ну прак су тре ба до пу ни ти. У том сми слу, 
ин те лек ту ал ни ка пи тал је не фи нан сиј ски ка пи тал ко ји пред ста вља скри ве ни јаз из ме ђу 
тр жи шне и књи го вод стве не вред но сти и до пу ну по сто је ћим фи нан сиј ским ин фор ма-
ци ја ма. Уло га ин те лек ту ал ног ка пи та ла у но во ство ре ној вред но сти са вре ме них ком па-
ни ја је све ве ћа, али је и да ље при су тан про блем вред но ва ња ове нео пи пљи ве имо ви не 
у фи нан сиј ским из ве шта ји ма ор га ни за ци ја. За раз ли ку од про фи та ко ји, као раз ли ка 
из ме ђу оства ре них при хо да и тро шко ва, пред ста вља по ка за тељ успе шно сти по сло ва ња 
у про те клом пе ри о ду, нео пи пљи ва имо ви на пред ста вља ин ди ка тор спо соб но сти ком па-
ни је да оства ру је про фит у бу ду ћем пе ри о ду.

5) Ку кри ка, Ми лан; Инић, Бра ни мир (2003): Као би ти кон ку рен тан на гло бал ном тр жи-
шту: Ме наџ мент зна њем и ин те лек ту ал ним ка пи та лом, Бе о град: Фа кул тет за тр го ви ну 
и бан кар ство „Ја ни ћи је и Да ни ца Ка рић“, стр. 51.
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2) не ма те ри јал ни (на ла зи се у гла ва ма за по сле них – зна ње, ви зи ја, 
спо соб ност де ло ва ња и ре ша ва ња про бле ма, кул ту ра, вођ ство).

Људ ски или ху ма ни ка пи тал пред ста вља ин ди ви ду ал не спо-
соб но сти, зна ње, струч ност и ис ку ство ме на џе ра у по ли тич кој 
стран ци. Ње га чи не за по сле ни са це ло куп ним ра спо ном ин ди ви-
ду ал ног и ко лек тив ног зна ња, спо соб но сти, ста во ва, мо гућ но сти, 
по на ша ња, ис ку ства и емо ци ја. Ни су са ми по се би људ ски ка пи тал, 
не го то по ста ју тек ка да сво је зна ње и спо соб но сти тран сфор ми шу 
у де ла ко ја до при но се ства ра њу вред но сти за ор га ни за ци ју. Основ-
не ком по нен те људ ског ка пи та ла су:6)

1. Ком пе тен ци је – под ра зу ме ва ју струч ну спо соб ност људ ских 
ре сур са да у да тим окол но сти ма зна ју шта, ка ко и ка да тре ба 
да се ура ди, а мо гу би ти струч не, ор га ни за ци о не и со ци јал-
не;

2. Од но си – под ра зу ме ва ју се ефек тив ни од но си (va lue cre a ting 
re la ti on ships) са ко ле га ма, парт не ри ма ко ји да ју си нер гет ски 
ефе кат, с об зи ром да је ко лек тив но зна ње ви ше стру ко ве ће 
од про стог зби ра зна ња по је ди на ца. Ре ле вант ни су са мо они 
од но си ко ји за крај њи циљ има ју ства ра ње вред но сти;

3. Вред но сни си стем су пред ста ве за по сле них о то ме шта се у 
њи хо вом ко лек ти ву ствар но це ни и вред ну је, а шта пред ста-
вља не по жељ но по на ша ње.

Три ви тал на про це са на ко ји ма све успе шне ор га ни за ци је мо-
ра ју да се ан га жу ју ка ко би из гра ди ле и оја ча ле свој људ ски ка-
пи тал је су:7) 1) при вла че ње људ ског ка пи та ла; 2) очу ва ње људ ског 
ка пи та ла; 3) раз вој људ ског ка пи та ла.

Струк ту рал ни ка пи тал чи не хар двер, софт вер, ба зе по да та ка, 
ор га ни за ци о на струк ту ра, роб не мар ке и све оста ло, дру гим ре чи-
ма оно што оста је у кан це ла ри ја ма ка да за по сле ни оду сво јим ку-
ћа ма. 

Ауто ри Ho pe да ју слич ну по де лу ин те лек ту ал ног ка пи та ла. По 
њи ма, овај ка пи тал укљу чу је:8)

а) Људ ски ка пи тал или спо соб но сти, што под ра зу ме ва ис ку-
ство, ве шти не и спо соб но сти љу ди;

6) Дра шко вић, Ве се лин; Јо во вић, Вла ди сав: Мо де ли упра вља ња зна њи ма и тран сфор ма-
ци је зна ња, www.mnje.com/VI/147-157%/20MNJE%20No%206.pdf 

7) Dess, G.G.; Lump kin, G.T.; Eisner, A. B. (2007): Стра те гиј ски ме наџ мент, Да та ста тус, 
Бе о град, стр. 128.

8) Ho pe, Je remy; Ho pe, Tony (1997): Com pe ting in the Third Wa re: The Ten Key Ma na ge ment 
Is su es of the In for ma tion Age, Har vard Bu si ness School Press, str. 69.
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б) Струк тур ни или ин тер ни ка пи тал, ко ји укљу чу је па тен те, 
тр жи шне мар ке и за шти ће на пра ва, чу ва ње зна ња у ба за ма 
по да та ка и ли ста ма по тро ша ча, и ди зајн и спо соб но сти ин-
фор ма ци о них си сте ма.

Зна њу се при сту па са аспек та, на при мер, раз ма тра ња од но са 
зна ња и по ли тич ке ин сти ту ци је и ор га ни за ци је, са два раз ли чи та 
ста но ви шта: епи сте мо ло шког (по зи ци ја те о ри је са зна ња) и он то-
ло шког (по зи ци ја би ћа, тј. по сто ја ња, чу ва ња, из град ње и кре та ња 
зна ња у ра зним струк тур ним је ди ни ца ма ор га ни за ци је). С аспек та 
епи сте мо ло ги је зна ња по сто је да прав ца: ра ци о на ли зам, пре ма ко-
јем је ра зум као ми са о ни про цес из вор зна ња, а оства ру је се де-
дук тив но (од оп штег пре ма по је ди нач ном: кон цеп ци је, за ко ни и 
те о ри је ко је ва же за по је ди нач не слу ча је ве), и ем пи ри зам, пре ма 
ко јем је чул ни при јем из вор зна ња, а исти се оства ру је ин дук тив но 
(од по је ди нач ног пре ма оп штем, од чи ње ни ца пре ма хи по те за ма). 
С аспек та он то ло ги је зна ња, као про це сни ни вои кре и ра ња зна ња 
по ја вљу ју се ин ди ви ду ал но, груп но, оде љен ско, ор га ни зо ва но и 
ме ђу ор га ни зо ва но зна ње.9)

Зна ње се раз ли ку је од по да та ка и ин фор ма ци ја по то ме што 
мо же на ста ти из њих или мо же на ста ти из већ по сто је ћег зна ња 
ко ри сте ћи ло гич ке за кључ ке. Зна ње про из ла зи из ума при ли ком 
ра да. То је укуп ност све га што је би ло спо зна то, от кри ве но или 
из ве де но за кљу чи ва њем. Зна ње је об но вљив и не ис цр пан ин те лек-
ту ал ни ре сурс. Угра ђе но је у по је дин це ко ји га ства ра ју, раз ви ја ју, 
по бољ ша ва ју, при ме њу ју и пре но се. Зна ње под ра зу ме ва флу ид ну 
ком би на ци ју ис ку ства, ин фор ма ци ја и ин ту и ци ја струч ња ка, а мо-
же се при ка за ти као фи нал ни про из вод у лан цу у ко ме се по да ци 
тран сфор ми шу у ин фор ма ци је, ком би но ва ни са дру гим по да ци ма 
и са др жа јем, а ин фор ма ци је ства ра ју но во зна ње за јед но са ис ку-
ством и до та да већ по зна тим зна њи ма.

Ме на џер зна ња је за ин те ре со ван за про цес у обр ну том сме ру. 
Он тре ба да иден ти фи ку је но во зна ње, за тим ин фор ма ци је ко је га 
гра де, а тек на кра ју по дат ке ко ји тре ба да бу ду угра ђе ни у ре ле-
вант не ин фор ма ци је.

Da ven port и Pru sak да ју сле де ћу де фи ни ци ју зна ња: „То је микс 
ор га ни за ци о них ис ку ста ва, вред но сти, ин фор ма ци ја и схва та ња, 
ко ји да ју оквир ева лу а ци је но вих ис ку ста ва и ин фор ма ци ја. Зна-

9) Глу ши ца, Здрав ко (2004): Ме наџ мент зна ња и ме наџ мент ква ли те та, Збор ник  Know-
led ge Ma na ge ment, Бе о град: Уни вер зи тет „Бра ћа Ка рић“ – Фа кул тет за ме наџ мент, 87-
112.
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ње је ге не ри са но и при ме ње но на оно га ко га зна. У ор га ни за ци ји 
зна ње је че сто ве за но за до ку мен те, ру ти не, про це се и на чи не ра да, 
као и нор ме“.

Ин фор ма ци је и зна ње се зна чај но раз ли ку ју од тра ди ци о нал-
них про из вод них ре сур са пр вен стве но сво јом не ис црп но шћу и 
нео гра ни че но шћу пре ци зног ме ре ња тро шко ва ства ра ња тзв. „ин-
фор ма ци о ног про из во да“. Основ не раз ли ке из ме ђу ин фор ма ци ја и 
зна ња су:10)

а) Ка да се ин фор ма ци ја јед ном про из ве де, мо же по ста ти до-
ступ на ши ро ком кру гу ко ри сни ка, ко ји је усва ја њем (при је-
мом и пре да јом) не оту ђу ју од оста лих ко ри сни ка; дру га чи-
је је са зна њем, ко је не по сто ји у објек ти ви зи ра ном об ли ку, 
та ко да је у аутен тич ном об ли ку до ступ но ис кљу чи во свом 
кре а то ру и ни је оту ђи во, а ка да се пре да је, ме ња ју се ње го ва 
пр во бит на свој ства;

б) Ин фор ма ци ја се мо же умно жа ва ти, јер ства ра ње но вих зна-
ња зах те ва све ши ре ин фор ма ци је, ве ће на по ре и ве ће тро-
шко ве;

в) До би је не ин фор ма ци је су до ступ не и де мо кра тич не; зна ња 
су рет ка, а ре зул тат су ства ра ла штва ин ге ни о зних по је ди на-
ца ви со ког ин те лек ту ал ног ни воа;

г) Ин фор ма ци је мо гу би ти објект сво ји не (pro perty), док се 
зна ња по ја вљу ју као објект вла да ња (pos ses sion); и

д) Ин фор ма ци ја има ка рак те ри сти ке јав ног до бра, а зна ње пер-
со на ли зо ва ног до бра. 

Хи је рар хи ја ин те ли ген ци је у по ли ти ци се мо же при ка за ти на 
сле де ћи на чин:

Мудрост

Интелигенција

Знање

Информације

Подаци

Сли ка – Хи је рар хи ја по слов не ин те ли ген ци је
Из вор: Know led ge Ma na ge ment: An Over vi ew

http.//www.pro vi der sed ge.com/docs/km_ar tic les/km_an_over vi ew.pdf  str. 5
10) Ино зем цев, Вла ди сав (2000): Па ра док си по стин ду стри ал ног еко ном ски, Ми ро ва ја еко-

но ми ка и ме жду на род ни је от но ше ни ја Но. 3, 3-11.
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Ин те ли ген ци ја у по ли ти ци је ви ше од зна ња, при че му се не 
ми сли са мо на ин те ли ген ци ју ко ју ме ре по је дин ци (IQ) већ ка ко 
по је ди ни ауто ри ис ти чу, кре а тив ну ин те ли ген ци ја ко ју чи не ког ни-
тив на, емо ци о нал на и ин ту и тив на ком по нен та.

По ли тич ка му дрост је не што што је ду бо ко ин тер но и пред ста-
вља про дукт зна ња ко је је већ при ме ње но у не кој фор ми. Му дрост 
об је ди њу је вред но сти, мо рал и лич на ис ку ства, спо соб ност упра-
вља ња зна њем, ана ли зе и се лек ци је истог. Му дрост укљу чу је про-
цес ком би но ва ња зна ња са уче њем и спо соб но сти ма су бјек тив них 
и објек тив них про це на.

При сту пи упра вља ња зна њем мо гу се свр ста ти у три вр сте:11)

1. Тех но ло шки при ступ – по сма тра про блем са тех но ло шког 
ста ја ли шта и ин си сти ра на бо љем при сту пу ин фор ма ци ја-
ма, по себ но на на пред ним ме то да ма за до хват и ко ри шће ње 
до ку ме на та.

2. Кул ту ро ло шки при ступ – на гла ша ва се по тре ба за дра ма-
тич ном про ме ном кул ту ре и по на ша ња љу ди, ин си сти ра на 
шко ло ва њу, кре а тив но сти и ино ва ци ји („Ор га ни за ци ја ко ја 
учи“);

3. Ево лу циј ски при ступ – не не ги ра без у слов но по сто је ће 
вред но сти ни ти пре ју ди ци ра но ве кон цеп те.

Во де ћи ауто ри из ове обла сти (No na ka, Sve iby, Ste wart, Edin-
sson, Po lanyi) сма тра ју да по сто је раз ли чи ти ти по ви зна ња и то:12)

а) Зна ње ин те гри са но у ак ту ел не по ли тич ке про це се;
б) Зна ње уну тар ор га ни за ци је/из ван ор га ни за ци је;
в) Зна ње за ви сно/не за ви сно од кре а то ра зна ња.
Qu inn, An der son i Fin kel stein ис ти чу да успех кор по ра ци је да-

нас ле жи у ње ној ин те лек ту ал ној и си сте мат ској спо соб но сти, не го 
у фи зич кој имо ви ни. Ови ауто ри су схва та ња да про фе си о нал ни 
ин те лект не ке ор га ни за ци је ле жи на че ти ри ни воа зна ња:13)

a) Kогнитивно зна ње (know-what) је основ на спо соб ност или 
ди сци пли на ко ју про фе си о нал ци по сти жу екс тен зив ном 

11) Сто иљ ко вић, Не над: Know led ge ma na ge ment, www.skla di ste nje.com/dow nlo ad/KM.pdf 
12) Дми тро вић-Ша по ња, Љи ља на; Ши јан, Го ран (2003): Ин те лек ту ал ни ка пи тал – скри ве-

на вред ност пред у зе ћа, Ана ли еко ном ског фа кул те та у Су бо ти ци, Еко ном ски фа кул тет, 
Су бо ти ца, број 9, стр. 129-139.

13) Qu inn, J., B.; An der son, P.; Fin kel stein, S. (1998): Ma na ging Pro fes si o nal In tel lect, in: Har-
vard Bu si ness Re vi ew on Ko now led ge Ma na ge ment, Har vard Bu si ness School Press, str. 
183-185.
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обу ком и сер ти фи ка ци јом. Ово зна ње је нај ва жни је, али ни-
је до вољ но за по сти за ње успе ха;

б) На пред не ве шти не (know-how) је оно што је на у че но у те-
о ри ји, од но сно из књи га, а што се пре во ди у ефек тив ну по-
ли тич ку прак су. Спо соб ност при ме не пра ви ла јед не ди сци-
пли не на сло же не сва ко днев не про бле ме нај ра ши ре ни ја је 
про фе си о нал на спо соб ност ко ја ства ра но ву вред ност;

в) Раз у ме ва ње си сте ма (know-why) омо гу ћу је да се иде ко рак 
да ље од оба вља ња ру тин ских ак тив но сти ка ре ша ва њу ве-
ћих и сло же ни јих про бле ма. Раз у ме ва ње, на при мер по ли-
тич ког си сте ма, пред ста вља ви со ко из ве жба ну ин ту и ци ју.

г) Са мо мо ти ви шу ћа кре а тив ност (ca re-why) са сто ји се од же-
ље, мо ти ва ци је и адап ти бил но сти за по ли тич ки успех. Ви-
со ко мо ти ви шу ће и кре а тив не гру пе че сто су бо ље од гру па 
са ве ћим ор га ни за ци о ним, фи нан сиј ским, људ ским ре сур-
си ма.

Sve iby сма тра да зна ње има че ти ри ка рак те ри сти ке:14)

a) Зна ње је пре ћут но (та цит);
б) Зна ње је усме ре но ка по ли тич кој ак ци ји;
в) Зна ње је по др жа но пра ви ли ма (пра ви ла функ ци о ни са ња ин-

сти ту ци ја, пи са на и не пи са на);
г) Зна ње се стал но ме ња ино ви ра.
Пре ма No na ki, два основ на об ли ка зна ња су објек тив но, отво-

ре но, опи пљи во или екс пли цит но (ex-pli cit) и су бјек тив но, скри ве-
но, нео пи пљи во или им пли цит но (ta cit) зна ње.15)

а) Екс пли цит но зна ње је по сво јој при ро ди фор мал но и ја сно. 
У по ли ти ци је из ра же но си стем ским је зи ком и мо же се ко ри сти ти 
у фор ми по да та ка, на уч них фор му ла, спе ци фи ка ци ја, при руч ни ка. 
За ви сно је од кон тек ста у ко ме је кре и ра но и у ко ме се ко ри сти, 
због че га ла ко мо же би ти тран сфе ри са но, ме мо ри са но и тран сфор-
ми са но. Чи не га по ли тич ке ве шти не и чи ње ни це ко је се мо гу опи-
са ти и пре не ти на дру ге. То зна ње је до ку мен то ва но на па пи ру или 
елек трон ски са чу ва но у ба за ма по да та ка. Ор га ни за ци је и ме на џе ри 
тре ба да те же ства ра њу екс пли цит ног зна ња у што ве ћој ме ри, јер 
14) Sve iby, K., E. (1998): The New Or ga ni za ti o nal We alth: Ma na ging and Me a su ring Know led-

ge Ba sed As sets, Ber rett Ko e hler, San Fran ci sco.
15) No na ka, I., Toyama, R., Byosi e re, P. (2003): A The ory of Or ga ni za ti o nal Know-led ge Cre a-

tion u Hand bo ok of Or-ga ni za ti o nal Le ar-ning & Know led ge, Di er kes, M., Bert hoin An tal, 
A., Child, J., No na ka, I., (eds) Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, ss 491-518.
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је ово зна ње по при ро ди ко лек тив но и не мо же не ста ти ка да по је-
ди нац на пу сти ор га ни за ци ју. 

б) Ти хо-скри ве но или та цит зна ње је у по ли тич кој прак си не-
фор мал но, им пли цит но, не до ку мен то ва но зна ње, ко је је те шко 
пре ве сти на не ког дру гог. Оно са др жи ин ту и ци ју, на га ђа ње, иде је 
и зна ња ко ја се не мо гу из ра зи ти, али се уме ју при ми ти у по ли тич-
кој ак ци ји. Реч је о ду бо ко пер со на ли зо ва ном зна њу, због че га га је 
те шко ра ци о на ли зо ва ти фор ма ли зо ва ти. Укљу чу је ка ко тех нич ке, 
та ко и ког ни тив не еле мен те. Тех нич ки еле мен ти им пли цит ног зна-
ња укљу чу ју не фор мал не и не у хва тљи ве ве шти не по ли тич ког за-
на та и know-how. Кон ги тив ни еле мен ти им пли цит ног зна ња укљу-
чу ју мен тал не мо де ле ко ји су спе ци фич ни за по је дин ца и ко ји му 
обез бе ђу ју од ре ђе но раз у ме ва ње све та, из тих мо де ла про из и ла зи и 
ве шти на ко ја чи ни тех нич ки део им пли цит ног зна ња. Око 95% ин-
фор ма ци ја по сто ји као тзв. „та цит зна ње“. То је за пра во, по кре тач-
ка сна га за ино ва ци је – је ди на по ли тич ка кон ку рент ска пред ност 
ко ја по др жа ва по ли тич ку ор га ни за ци ју у не пред ви ди вом окру же-
њу, (на при мер, по је ди не стран ке има ју пред ност у пре по зна тљи-
вом иде о ло шком ими џу – „де сни“ и „ле ви“, „де сни цен тар“...).

По из ве сним ауто ри ма, по сто ји и тре ћи об лик зна ња, тзв. bac-
kgro und зна ње ко је при па да ор га ни за ци ји на ви шем ни воу.16) Оно 
је, у су шти ни кон тек сту ал но и по ја вљу је се у об ли ку ис ку ства, ви-
зи је и се та ми шље ња ста ри јих и ис ку сни јих ак ти ви ста и по ли ти-
ча ра.

Зна ње у по ли ти ци мо же би ти пред ста вље но у раз ли чи тим по-
јав ним об ли ци ма:

а) Оп ште и спе ци фич но по ли тич ко зна ње. Оп ште зна ње пред-
ста вља ге не рал но зна ње о не ком под руч ју од но сно по ли тич ком по-
љу. Оно је обич но ши ро ко до ступ но, а по је ди нач ни до га ђа ји не ма-
ју ути ца ја на ње га. Спе ци фич но зна ње се од но си на уски сег ме нат 
не ког под руч ја и вр ло је де таљ но. За ви си од окру же ња у ко ме је 
на ста ло и тре ба га увек по сма тра ти у том кон тек сту;

б) Фор мал но и не фор мал но по ли тич ко зна ње. Фор мал но зна-
ње је оно зна ње ко је је сте че но фор мал ним обра зо ва њем и кру-
ни са но од ре ђе ним зва њем, док не фор мал но зна ње пред ста вља сво 
дру го зна ње ко је по је ди нац сти че са мо стал но ван фор ме фор мал-
ног обра зо ва ња;
16) Кр сма но вић, Сте ви ца (2003): Ин фор ма ци о на су шти на ме наџ мен та зна ња, Збор ник ра-

до ва – На уч ни скуп „Know led ge ma na ge ment“, Уни вер зи тет „Бра ћа Ка рић“, Фа кул тет 
за ме наџ мент, Бе о град, стр. 32.
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в) Ин ди ви ду ал но и ко лек тив но по ли тич ко зна ње. Ин ди ви ду-
ал но зна ње је оно ко је по се ду је по је ди нац као је дин ка. Ин ди ви-
ду ал но зна ње че сто под ра зу ме ва ком би на ци ју та цит ног и екс пли-
цит ног зна ња. Мо же би ти ме ха нич ко, ког ни тив но и кон цеп ту ал но. 
Ко лек тив но зна ње пред ста вља оно зна ње ко је по се ду је це ло куп на 
ор га ни за ци ја – и под ра зу ме ва оства ри ва ње ин тер ак ци је из ме ђу по-
је ди на ца или у окви ру гру па, ти мо ва. Ко лек тив но зна ње је ве ћи ном 
та цит но зна ње по де ље но ме ђу чла но ви ма ти ма ко је се раз ви ја као 
ре зул тат за јед нич ког по ли тич ког ра да.

2.КNOWLEDGEMANAGEMENT
–НОВИКОНЦЕПТМЕНАЏМЕНТА

Све до ка сних 90-тих ни је би ло ин те ре со ва ња за ства ри из 
обла сти know led ge ma na ga ment-a или упра вља ња зна њем (КМ). У 
еко но ми ји, тра ди ци о нал на кон ку рент ска пред ност на ба зи еко но-
ми је оби ма усту пи ла је вре ме ном при мат ма њим, спрет ни јим и до-
ви тљи ви јим кон ку рен ти ма. на кон вр то гла вог успе ха број них start-
up ком па ни ја, ком па ни је ши ром све та по сум ња ле су да по тен ци јал 
успе ха мо жда ле жи у зна њу, екс пер ти зи и кре а тив но сти њи хо вих 
за по сле них. По тра жња за про из во ди ма и услу га ма из обла сти 
упра вља ња зна њем је по ра сла, а ско ро већ це лу де це ни ју, ши ром 
све та вла да ве ли ко ин те ре со ва ње за књи га ма, кон фе рен ци ја ма и 
кон сул тан ти ма из ове обла сти.

Спо соб ност кон ти ну и ра ног ге не ри са ња но вих иде ја и ства-
ра ње ка рак те ри сти ка је успе шних не са мо еко ном ских, већ и по-
ли тич ких ор га ни за ци ја. За њих ино ва ци ја пред ста вља део стра те-
ги је. Оне по се ду ју од го ва ра ју ћу „плит ку“ мо дер ну ор га ни за ци о ну 
струк ту ру и ме наџ мент ко ји под сти че ино ва тив ну по ли тич ку ак-
тив ност. Кре а тив ност и ино ва тив ност по сти ће се и ства ра њем ти-
мо ва (а не пар тиј ских „кли ка“, „гру па“ и „фрак ци ја“) ко ји се са-
сто је од љу ди раз ли чи тих струч них про фи ла, што је пред у слов за 
кре и ра ње раз ли чи тих пи та ња и ге не ри са ње но вих иде ја у по ли тич-
ком жи во ту.

Не по сто ји уни вер зал на де фи ни ци ја know led ge ma nag ment-a, 
као што не по сто ји са гла сност о то ме шта know led ge ma nag ment 
са др жи. То је раз лог због ко га је бо ље по сма тра ти га у ши рем кон-
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тек сту. Де фи ни ше се као про цес кроз ко ји ор га ни за ци ја ге не ри ше 
вред ност сво је ин те лек ту ал не имо ви не ба зи ра не на зна њу.17) 

Сва ка де фи ни ци ја know led ge ma nag ment-a са др жи не ко ли ко 
ин те грал них де ло ва:18)

а) Ко ри шће ње до ступ ног зна ња из спо ља шњих из во ра;
б) Уград ња и чу ва ње зна ња у по ли тич ким про це си ма, од но сно 

„про из во ди ма и услу га ма“ у окви ру по ли тич ког тр жи шта;
в) Пред ста вља ње зна ња у ба за ма по да та ка и до ку мен ти ма (по-

ли тич ка до ку мен та ци ја);
г) Про мо ци ја по ра ста зна ња кроз по ли тич ку, као и ор га ни за ци-

о ну кул ту ру и мо ти ва ци ју;
д) Пре нос и ко ри шће ње зна ња кроз це лу по ли тич ку ор га ни за-

ци ју;
ђ) Про це на по ли тич ких ко ри сти до би је них при ме ном зна ња и 

ње го вом уград њом у осно ву ор га ни за ци је.
The Gar ter Gro pu је де фи ни ше као „ди сци пли ну ко ја про мо ви-

ше ин те гри са ни при ступ иден ти фи ка ци ји, упра вља њу и де ље њу 
сред ста ва и мо гу об у хва та ти ба зе по да та ка, до ку мен те, по ли ти ку 
и про це ду ре, као и прет ход но ар ти ку ли са но ис ку ство и екс пер ти зу 
ин ди ви ду а ла ца у пред у зе ћу“.

Sve iby је де фи ни ше као „умет ност ства ра ња вред но сти из не-
ви дљи вих сред ста ва“.19) Као стра те гиј ски по глед на ме наџ мент 
зна ња ко ји са гле да ва је дин ство из ме ђу тех но ло шких и људ ских 
фак то ра као осно ву оп стан ка у про мен љи вом окру же њу „оте ло тво-
ре ње ор га ни за ци о них про це са ко ји те же са деј ству и ком би на ци ји 
по да та ка и ин фор ма ци ја, а ко ји по ве ћа ва ју ка па ци тет“. У пи та њу 
је кон цепт ко лек тив ног зна ња јед не ор га ни за ци је чи ји крај њи циљ 
пред ста вља ефи ка сна при ме на тог зна ња у си ту а ци ја ма до но ше ња 
од лу ка. При то ме зна ње тре ба да бу де рас по ло жи во уз ма ло на по ра 
и тру да, и мо же се при ме ни ти у по ли тич кој прак си.

У ства ри, за наш про блем ин те ре со ва ња, по слу жи ће мо се са-
зна њи ма из обла сти еко но ми је и ме наџ мен та. Та ко, Mo na ta na де-
фи ни ше ме наџ мент зна ња као иден ти фи ко ва ње, ор га ни зо ва ње, 
де ље ње и раз вој зна ња у ком па ни ји; упра вља ње ак тив но сти ма 

17) San to sus, M.; Sur macz. J.: ABC me nadž men ta zna nja, www.cio.con/re se arch/know led-
ge/edit/kmabcs.html 

18) Ма шић, Бра ни слав; Ђор ђе вић-Бо ља но вић, Је ле на (2005): Пер спек ти ве кон цеп та ме-
наџ мен та зна ња, Тре ће са ве то ва ње „На пу ту ка до бу зна ња“, 15-18. сеп тем бар, Но ви 
Сад, Фа кул тет за ме наџ мент, Це ком Бо окс, Но ви Сад, стр. 92.

19) Sve iby, K. E.(1998): The New Or ga ni za ti o nal We alth: Ma na ging and Me a su ring Know led ge 
Ba sed As sets, Ber rett Ko e hler, San Fran ci sco.
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зна ња у ком па ни ји; иден ти фи ко ва ње и уса гла ша ва ње ко лек тив ног 
зна ња ко је обез бе ђу је кон ку рент ност; на чин за по сти за ње ор га ни-
за ци о них ци ље ва пу тем ге не ри са ња, ства ра ња и син те ти зо ва ња и 
де ље ња ин фор ма ци ја, ути са ка, ми шље ња и ис ку ства; ди сци пли на 
усред сре ђе на на си стем ске и ино ва тив не ме то де, ис ку ства и ала те 
у про це су ге не ри са ња, раз ме не, за шти те и ди стри бу ци је зна ња, ин-
те лек ту ал ног ка пи та ла и нео пи пљи ве сво ји не.20)

Ци клус пла ни ра ња и кон тро ле зна ња из обла сти еко но ми је и 
ме наџ мен та, при ме њен у по ли ти ко ло ги ји укљу чу је сле де ће ко ра-
ке:21)

a) Вр ше ње ин вен та ра до ступ ног зна ња у окви ру ор га ни за ци је;
б) При сту па ње при мље ном зна њу;
в) Раз ви ја ње зна ња ко је не до ста је;
г) Ди стри бу и ра ње и упо тре ба зна ња;
д) Од ба ци ва ње зна ња.
Као од го вор на но ве ме наџ мент иза зо ве убр за ња про ме на и 

гло ба ли за ци је, на ста је низ но вих кон це па та ко ји об ли ку ју те о ри ју 
и прак су ме наџ мен та на по чет ку 21. ве ка. Ме ђу њи ма су нај по зна-
ти ји сле де ћи: ор га ни за ци ја ко ја учи, је згро ком пе тент но сти, TQM, 
ре ин жи ње ринг по слов них про це са, стра те ги ја као ре во лу ци ја, en-
ter pri se re so ur ce plan ning, ba lan ced sco re card, e-som mer ce и дру ги.

Као је дан од кон цеп та по сло ва ња ја вља се и know led ge ma na-
ga ment. Ра ди се о јед ном од кључ них кон це па та кре и ра ња кон ку-
рент ске пред но сти у но вој еко но ми ји и ме наџ мен ту. У пи та њу је 
но во на ста ли ин тер ди сци пли нар ни по слов ни кон цепт ко ји у свом 
фо ку су има ор га ни за ци о но зна ње. Уко ре њен је у мно гим ди сци-
пли на ма, укљу чу ју ћи би знис, еко но ми ју, пси хо ло ги ју, по ли ти ку и 
ме наџ мент ин фор ма ци о них си сте ма. Укљу чу је љу де, тех но ло ги ју 
и про це се као ме ђу соб но по ве за не и пре кла па ју ће де ло ве.22)

Упра вља ње зна њем је мул ти ди мен зи о на лан про цес ко ји зах-
те ва исто вре ме ни ефи ка сан ме наџ мент че ти ри обла сти: са др жа ја, 
кул ту ре, про це са и ин фра струк ту ре.

20)  Mon ta na, J., (2000): The Le gal System and Know led ge Ma na ge ment, The In for ma tion Ma-
na ge ment Jo ur nal, Vol. 34, No. 3, p. 54-57.

21)  Ti sen, Re ne; An de ri e sen; An dri e sen, Da niel; De pre, Frank-Le kan (2006): Di vi den da zna nja, 
Adi žes, No vi Sad, str. 242.

22)  Award, E. M.; Gha zi ri, H. M. (2004): Know led ge ma nag ment, Pe ar son Edu ca tion In ter na ti-
o nal, Pren ti ce Hall.
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Сли ка бр. 2 – Обла сти ме наџ мен та зна ња
Из вор: Mer tins, K.; He i sing, P.; Vor beck. J (2001):  
Know led ge Ma na ge ment, Spir nger, Ber lin, p. 129

Са др жај ме наџ мен та зна ња пред ста вља ју зна ња ко ја су нео п-
ход на за ре а ли за ци ју ци ље ва по је ди на ца, гру па и ор га ни за ци је у 
це ли ни. Под зна њем, при то ме, под ра зу ме ва мо по дат ке, од но сно, 
пре ци зни је ре че но, ин фор ма ци је ко је омо гу ћа ва ју оства ри ва ње ре-
зул та та.23)

Са др жај know led ge ma na ga ment-a пред ста вља ју Ex pli cit i Ta cit 
зна ња. При то ме су Ex pli cit зна ња она зна ња ко ја има ју ра зу мљив 
са др жај, ја сну струк ту ру и пре по зна тљи ву фор му, док под Ta cit 
зна њи ма под ра зу ме ва мо зна ња не фор мал ног ти па ко ја се не мо гу 
ја сно и у пот пу но сти об ја сни ти. Иако су Ta cit зна ња по себ но ва жна 
у ор га ни за ци ја ма, по себ на па жња се ипак при да је Ex pli cit зна њем, 
бу ду ћи да се ра ди о зна њи ма ко ја пред ста вља ју пре те жни, а ујед но 
и нај зна чај ни ји са др жај know led ge ma nag ment-a у ор га ни за ци ја ма 
за сно ва ним на ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма.

Ка да го во ри мо о Ex pli cit зна њи ма, је дан део ова ко ор га ни зо ва-
ног зна ња на ла зи се у ра зним до ку мен ти ма ко ји су ускла ди ште ни 
у ба за ма по да та ка ор га ни за ци је, од но сно си сте ми ма из ње ног бли-
жег и да љег окру же ња. У пи та њу је ор га ни зо ва но зна ње ко је се на-
ла зи у до ку мен ти ма ко ји са др же:24)

23) Druc ker, P. F. (1995): Пост ка пи та ли стич ко дру штво, (пре вод са ен гле ског), Гр меч, Бе о-
град, стр. 51.

24) Лон ча ре вић, Ран ко (2003): Обла сти ме наџ мен та зна ња, Збор ник ра до ва – На уч ни скуп 
„Кnow led ge ma nag ment“, Уни вер зи тет „Бра ћа Ка рић“, Фа кул тет за ме наџ мент, Бе о град, 
стр. 67.
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Мо дел ства ра ња зна ња се са сто ји из три еле мен та:25)

1. SE CI про це са ко ји ства ра зна ње кон вер зи јом та цит ног и екс-
пли цит ног зна ња пу тем со ци ја ли за ци је, екс тер на ли за ци је, 
ком би на ци је и ин тер на ли за ци је;

2. Дру ги еле мент је „bа“. Тер мин по ти че од ја пан ске ре чи ко ја 
озна ча ва ме сто, про стор или вре ме у ко ме се ства ра зна ње;

3. Тре ћи еле мент су сред ства зна ња тј. ре сур си по пут ин пу та и 
оут пу та ко ји омо гу ћа ва ју кре и ра ње зна ња.

Ор га ни за ци ја ства ра зна ње ин тер ак ци јом из ме ђу та цит ног и 
екс пли цит ног зна ња. Ова ин тер ак ци ја се де фи ни ше као кон вер зи-
ја. Про це сом кон вер зи је и та цит но и екс пли цит но зна ње се про ши-
ру је и раз ви ја ка ко ква ли та тив но, та ко и кван ти та тив но.

Тво рац SE CI мо де ла де фи ни ше че ти ри нео п ход на про це са у 
кон вер зи ји зна ња: из та цит ног у та цит но – со ци ја ли за ци ја, из та-
цит ног у екс пли цит но ин тер на ли за ци ја, из екс пли цит ног у екс пли-
цит но – ком би на ци ја и из екс пли цит ног у та цит но – екс тер на ли за-
ци ја.
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Сли ка бр. 3 – Об ли ци кон вер зи је зна ња
Из вор: No na ka, I., Toyama, R. Byosi e re, P. (2003): A The ory of Or ga ni za ti o nal 

Know led ge Cre a tion u Hand bo ok of Or ga ni za ti o nal Le ar-ning &Know led ge, Di er-
kes, M., Bert hoin An tal, A., Child, J., No na ka, I., (eds) Ox ford: Ox ford Uni ver sity 

press, str. 491-518

Но во та цит но зна ње се кон вер ту је пу тем ис ку ства ко ја се пре-
но се из ме ђу оних ко ји ра де на истом по ли тич ком про јек ту. У пи-
та њу је пре нос „скри ве ног“ зна ња ме ђу по је дин ци ма пре не го што 
зна ње по ста не екс пли цит но. Ово се нај бо ље мо же илу стро ва ти мо-
де лом уче ња ко је се од ви ја пу тем вер бал ног уче ња, гле да њем и 

25) No na ka, I.; Toyama, R.; Kon no, N., (2000): SE CI, Ba and Le a der ship: a Uni fied Mo del of 
Dyna mic Know led ge Cre a tion, Long Ran ge Plan ning 33, p. 5-34.
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ими та ци јом. Со ци јал ни про це си има ју ве о ма ва жну уло гу у пре но-
ше њу зна ња по је дин ци ма или гру па ма. 

а) Екс тер на ли за ци ја је про цес пре во ђе ња им пли цит ног – та цит 
зна ња у екс пли цит но или ко ди фи ко ва но зна ње (по ли тич ке про це-
ду ре, стан дар ди, вред но сти, ко дек си...).

Но во екс пли цит но зна ње се ства ра са ку пља њем или аку му ла-
ци јом екс пли цит ног зна ња (у и ван ор га ни за ци је), ње го вим ком би-
но ва њем и об ра дом.

На ин ди ви ду ал ном ни воу, ге не ри са но та цит но зна ње мо же 
ини ци ра ти по кре та ње кре и ра ња но вог зна ња пу тем ње го вог пре-
но ше ња про це сом со ци ја ли за ци је. Про цес ин тер на ли за ци је је део 
об на вља ња ин ди ви ду ал ног зна ња (know-how) и пред ста вља по др-
шку об но ве це ле ор га ни за ци је. Овај про цес под ра зу ме ва тре нин ге 
и обу ке до ни воа док се не ке ства ри усво је да се оба вља ју ме ха-
нич ки.

Фак то ри ко ји од ре ђу ју вред ност кон вер зи је зна ња ор га ни за-
ци је су иден ти фи ко ва ни као:26) 1) ви зи ја зна ња; 2) ор га ни за ци о ни 
об лик; 3) под сти цај ни си сте ми; 4) обу ка, тре нинг обра зо ва ње и ор-
га ни за ци о не ру ти не; и 5) вођ ство.

1) Ви зи ја зна ња од ре ђу је за да так и под руч је де ло ва ња ор га-
ни за ци је, и де фи ни ше си стем вред но сти ко ји про це њу је, 
про су ђу је и од ре ђу је ти по ве и ква ли тет зна ња ко јем ор га-
ни за ци ја те жи, ко је ства ра и на ко ме се за др жа ва. Ова ви зи ја 
тре ба да пре ва зи ђе по сто је ће про из во де и тр жи шта, ор га ни-
за ци ју и ин ду стри ју.

2) Ор га ни за ци о ни об лик пред ста вља на чин на ко ји су ор га ни-
за ци ја и по слов ни си стем уоб ли че ни и из гра ђе ни, и као та-
кав се мо же уна пре ди ти или оме сти функ ци је SE CI про це са. 
Та ко, на при мер, ин тер на ли за ци ја и со ци ја ли за ци ја до при-
но се ви со ком до стиг ну ћу у функ ци о нал ној ор га ни за ци ји, а 
екс тер на ли за ци ја и ком би на ци ја у про јект ној ор га ни за ци ји.

3) Под сти цај ни си сте ми мо ра ју би ти до бро ус по ста вље ни ка ко 
би се мо ти ви са ли за по сле ни да по де ле сво је по ли тич ко зна-
ње, ве шти не и спо соб но сти. Сми сао при па да ња по ли тич-
ког, иде о ло шкој, вред но сног и сва ког дру гог, је ве о ма ва жан 
об лик под сти ца ја за осо бу да до при не се ор га ни за ци ји ко јој 
при па да.

26) Сто ја но вић, Ми лош: Стра те ги је у еко но ми ји зна ња, Фа кул тет за ин ду стриј ски ме наџ-
мент, Кру ше вац-Бе о град, 2007, стр. 259.
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4) Кор по ра тив но обра зо ва ње и ор га ни за ци о не ру ти не. На чин 
на ко ји чла но ви ор га ни за ци је ви де при ступ зна њу и про це су 
ства ра ња зна ња, и ка ко ме ђу соб но ути чу, има ве ли ки зна чај 
на вред ност кон вер зи је зна ња. Ме ђу тим, ка ко је ор га ни за ци-
ја исто вре ме но и пред мет инер ци је, за њу је по не кад те шко 
да рас ки не са пре ђа шњим ис ку стви ма, због че га са да шње 
мо гућ но сти тре ба да по кре ну ор га ни за ци ју на бу ду ће уче ње 
и ак ци је.

5) Вођ ство ор га ни за ци ји да је во љу и пра ва ко ји се не мо гу про-
на ћи у тр жи шним сна га ма. Ли де ри ути чу на вред ност кон-
вер зи је зна ња ства ра њем ви зи је зна ња, уоб ли ча ва њем ар хи-
тек ту ре зна ња и бо дре њем ор га ни за ци о ног обра зо ва ња.

Сле де ћи еле мент у ства ра њу зна ња је ba. Тер мин во ди по ре кло 
од ја пан ске ре чи и озна ча ва ло ка ци ју или кон текст ве зан за ства-
ра ње зна ња. Кон текст је од ре ђен уче сни ци ма и на чи ном њи хо вог 
ра да. Тер мин ba не мо ра да озна ча ва фи зич ко ме сто, већ се мо же 
ра ди ти о кул тур ном, со ци јал ном и исто риј ском кон тек сту ко ји је 
зна ча јан за сва ког рад ни ка и ко ји му омoгућава да на пра ви на-
чин раз у ме од ре ђе ну ин фор ма ци ју. Ba је ме сто где је ин фор ма ци ја 
схва ће на и где по ста је зна ње. Кључ ни кон цепт у раз у ме ва њу овог 
еле мен та је ин тер ак ци ја. Зна ње не ства ра по је ди нац кроз ин ди ви-
ду ал но де ло ва ње, већ оно на ста је кроз про цес ин тер ак ци је из ме ђу 
по је ди на ца, те из ме ђу по је ди на ца и окру же ња.

По след њи еле мент у мо де лу кре и ра ња зна ња су сред ства зна-
ња, од но сно спе ци фич ни еле мен ти ко ји се ко ри сте у ства ра њу 
вред но сти. Ту спа да ју по ли тич ко по ве ре ње, уло ге и ру ти не. По-
ве ре ње је основ ни услов да би зна ња де ли ли сте че но зна ње кроз 
про цес со ци ја ли за ци је. Ја сно де фи ни са не уло ге пред у слов су и за 
ја сни је де фи ни са на зна ња ко је је нео п ход но сте ћи за из вр ша ва ње 
не ког за дат ка. Ру ти не омо гу ћа ва ју рад ни ци ма упу ће ност у зах те-
ве и оче ки ва ња у оба вља њу раз ли чи тих по сло ва или пре у зи ма ње 
раз ли чи тих уло га и јед на ку мо гућ ност у ства ра њу зна ња. Сред ства 
зна ња се из гра ђу ју и ко ри сте ис кљу чи во уну тар јед не ор га ни за ци-
је. No na ka да је мо дел ка те го ри за ци је у ко ме сред ства зна ња де ли у 
че ти ри ка те го ри је:27)

1. Сред ства зна ња за сно ва на на ис ку ству са сто је се од та цит-
ног зна ња ко је се из гра ђу је и пре но си ди рект ним кон так том 

27) No na ka, I.; Toyama, R.; Kon no, N. (2000): SE CI, Ba and Le a der ship: a Uni fied Mo del of 
Dyna mic Know led ge Cre a tion, Long Ran ge Plan ning 33, p. 5-34.
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из ме ђу по ли тич ких су бје ка та. По ли тич ке ве шти не и know-
how ко је су по је дин ци сте кли пу тем ис ку ства у по ли тич кој 
ак ци ји на при мер, из.... ) ти пи чан при мер ове ка те го ри је;

2. Кон цеп ту ал на сред ства зна ња ко ја се са сто је од екс пли цит-
ног зна ња из ра же ног цр те жи ма, ше ма ма, сим бо ли ма;

3. Си сте ма тич на сред ства зна ња ко ја укљу чу ју си сте ма ти зо ва-
на зна ња (у по ли ти ци се ве зу ју за по ли тич ку те о ри ју, а пре 
све га по ли тич ку иде о ло ги ју по кре та, или стран ке, чак – др-
жа ве).
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Екслицитно
знање

Екслицитно
знање

Имплицитно
знање

Системска стратегија
у политици

Системска мерења
знања

Системски развитак
знања 

(развојни менаџмент у политици)

Дистрибуција системског
знања 

Стицање системског
знања 

Чување системског
знања 

Системско филтрирање
знања и употреба и 

селективно “неучење”

Системска идентификација
политичких знања

Системски циљеви
знања

Сли ка бр. 4 – Кључ не ди мен зи је  
стра те гиј ског ме наџ мен та зна ња

Из вор: Усво је но од Probst (1998): Прак тич ни ме наџ мент зна ња:  
Мо дел ко ји ра ди, при зна, Ar tur D. Litl,  дру га че твр ти на 1999.

а) Ци ље ви зна ња да ју пра ва ме наџ мент ским ак тив но сти ма. 
Они од лу чу ју ко је зна ње пред ста вља стра те шки ре ле ван тан ре сурс 
и ко је спо соб но сти тре ба ју да се раз ви ју. Ови ци ље ви мо гу би ти 
нор ма тив не, стра те шке или опе ра тив не при ро де.

б) Иден ти фи ка ци ја зна ња под ра зу ме ва под у пи ра ње по сто је-
ћег зна ња. ор га ни за ци је се че сто су сре ћу са си ту а ци јом да не зна ју 
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тач но ко је је зна ње рас по ло жи во. Не по сто је тач не ин фор ма ци је 
ко је узи ма ју у об зир екс пер те ко ји су до ступ ни као ни то где су они, 
или ко је је ис ку ство већ при ку пље но и где. 

в) Сти ца ње зна ња се ко ри сти ка ко за из град њу бу ду ћих пред-
но сти, та ко и за ства ра ње уну тра шњег по тен ци ја ла и ра ста.

г) Раз ви так зна ња се за сни ва на про из вод њи но вих спо соб но-
сти, но вих, бо љих иде ја и про це са по бољ ша ња осо би на. Он под ра-
зу ме ва све на по ре у ко ји ма ме наџ мент ис ка зу је ин те рес за кре а ци ју 
уну тра шњих или спо ља шњих спо соб но сти по ли тич ке ор га ни за ци-
је.

д) Ди стри бу ци ја зна ња је основ ни пред у слов кре и ра ња изо-
ло ва ног, до ступ ног ис ку ства ко ри сног за ор га ни за ци ју као це ли ну. 
При то ме тре ба са гле да ти но си о це зна ња, вр сту њи хо вог зна ња и 
сте пен у ко ме са да тим зна њем рас по ла жу. У том по гле ду, нео п хо-
дан је зна чај ни опис и кон тро ла сте пе на ди стри бу ци је по ли тич ких 
зна ња.

ђ) Ко ри шће ње зна ња, од но сно про дук тив на екс пло а та ци ја зна-
ња. Ефи ка сна иден ти фи ка ци ја и ди стри бу ци ја зна ња не под ра зу-
ме ва увек и ефи ка сну упо тре бу то га зна ња. Упо тре ба не по зна тог 
зна ња је огра ни че на спек тром ба ри је ра. 

е) Чу ва ње зна ња из и ску је ве ли ке на по ре. Ор га ни за ци је не сме-
ју до пу сти ти да у про це су бу ђе ња ре ор га ни за ци је оне из гу бе де ло-
ве сво је ме мо ри је.

ж) Ме ре ње и ево лу ци ја не са мо по ли тич ког, већ и ор га ни за-
ци о ног зна ња. Ме на џе ри зна ња, за раз ли ку од ме на џе ра фи нан си-
ја, не мо гу се осло ни ти на ис про бан и си гу ран си стем ин ди ка то ра 
и про це ду ра ме ре ња, већ кон стант но мо ра ју про би ја ти по сто је ће 
окви ре.

Да би се сма њио стра те гиј ски раз мак, по ли тич ка ор га ни за ци ја 
мо ра зна ти ко ји су из во ри ње ног зна ња. Они мо гу би ти ин тер ни 
и екс тер ни, при че му ор га ни за ци ја тре ба да се осла ња на ко ри-
шће ње оба из во ра. Ко ри шће ње ис кљу чи во ин тер ног зна ња зна чи 
да ор га ни за ци ја има кон зер ва тив ну стра те ги ју зна ња, док ор га ни-
за ци ја ко ја при ба вља зна ње са мо соп стве ним ис тра жи ва њем во ди 
агре сив ну стра те ги ју зна ња, ко ја се огле да у ис тра жи ва њу јав ног 
мње ња, и на осно ву то га до брих и ва лид них по ли тич ких про це на 
за ак ци ју.
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По сто је ће зна ње је по треб но ка те го ри са ти по раз ли чи тим 
осно ва ма ка ко би се ство ри ла но ва ма па по ли тич ких зна ња. У том 
по гле ду, зна чај на је по де ла зна ња на су штин ско, на пред но и ино-
ва тив но. Су штин ско зна ње је ми ни мум ши ри не зна ња по треб но за 
„уче шће у игри“. На пред но зна ње омо гу ћа ва ви тал ност у од но си-
ма са по ли тич ким кон ку рен ти ма на по ли тич ком тр жи шту, по се ду је 
са зна ње о стра те гиј ском ри зи ку (swot ана ли за – пред но сти, не до-
ста ци, не га тив ни и по зи тив ни ути ца ји) као и стра те гиј ском раз ма-
ку зна ња по ли тич ког су бјек та (шта тре ба, а шта објек тив но „мо же 
да се ура ди на по ли тич кој сце ни“). Ино ва тив но зна ње омо гу ћа ва 
во де ћу уло гу у сво јој обла сти и да се зна чај но раз ли ку је од кон ку-
ре на та (реч је о тзв. „раз ма ку зна ња – да кле, оно га што по ли тич ки 
су бјект „мо ра да зна“ да би био кон ку рен тан на по ли тич кој сце ни 
и оно га што за и ста зна и мо же да ре а ли зу је.

Са гле да ва ње ал тер на тив них стра те ги ја упра вља ња зна њем 
зах те ва кон стру и са ње ма три це са две ди мен зи је: про це си зна ња 
(ко ји мо гу би ти тран сфер и кре и ра ње) и до мен зна ња (по сто је ће 
и но во).

По сто је че ти ри ге не рич ке стра те ги је зна ња: ја ча ње, ши ре ње, 
при ба вља ње и ини ци ја тив ност.

Мудрост

Интелигенција

Знање

Информације

Подаци

сл-1

Инфраструктура Процес Иницијативна
стратегија

Стратегија
прибављања

Стратегија
експанзије

Стратегија
ојачавања

Култура Садржај

KNOWLEDGE MANAGAMENT

Имплицитно
знање

Социјализација

Интернализација

Комбинација

Артикулација
(екстернализација)

Екслицитно
знање

Екслицитно
знање

Имплицитно
знање

Системска стратегија
у политици

Системска мерења
знања

Системски развитак
знања 

(развојни менаџмент у политици)

Дистрибуција системског
знања 

Стицање системског
знања 

Чување системског
знања 

Системско филтрирање
знања и употреба и 

селективно “неучење”

Системска идентификација
политичких знања

Системски циљеви
знања

Слика бр. 5 - Че ти ри стра те ги је зна ња

Из вор: Van Krogh, G. (2001): Ma na ging The Most of Your Com pany’s Know led ge: 
a Stra te gic Fra me work, Long Ran ge Plan ning 34, str. 427.

а) Стра те ги ја оја ча ва ња по чи ње од по сто је ћег зна ња и фо ку си-
ра се на тран сфер тог зна ња ши ром ор га ни за ци је. По ма же да се по-
ве ћа ефи ка сност по ли тич ких апли ка тив ни опе ра ци ја и да се сма њи 
мо гу ћи ри зик у опе ра ци ја ма. Тран сфер зна ња је би тан за кон со ли-
да ци ју као и за ста би ли за ци ју ак тив но сти. Де ље ње зна ња из ме ђу 
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до ме на и ни воа ру ко во ђе ња, упра вља ња и од лу чи ва ња по ма же по-
бољ ша њу ино ва тив них про це са.

б) Стра те ги ја екс пан зи је про из и ла зи из по сто је ћег до ме на зна-
ња ор га ни за ци је, и има за циљ кре и ра ње зна ња осла ња ју ћи се на 
по сто је ће по дат ке, ин фор ма ци је и зна ње. Ак це нат је на по ве ћа њу 
ши ри не и ду би не зна ња, по бољ ша њем оно га што се зна, и ства ра-
њем но вог ис ку ства ре ле вант ног за кре и ра ње зна ња у прак тич ној 
по ли ти ци. Ино ва ци ја се оства ру је кре и ра њем но вих ино ва ци ја - 
про це са и на осно ву по сто је ћег до ме на зна ња.

в) Стра те ги ја при ба вља ња је екс тер но ори јен ти са на стра те ги-
ја. Кључ ни раз лог је да се ство ри но ви до мен зна ња тран сфе ром 
зна ња из екс тер них из во ра. Тран сфе ром но вог зна ња од по сто је ћег 
по ли тич ког су бјек та ства ра ју се прет по став ке бу ду ће ино ва ци је.

г) Ини ци ја тив на стра те ги ја зах те ва ства ра ње ти мо ва чи ја је од-
го вор ност да ство ре но ве до ме не зна ња. Ова стра те ги ја мо же има-
ти дво јак ути цај на стра те гиј ске ци ље ве. Пр во, мо же да до при не се 
ства ра њу ино ва ци ја, а дру го, да се по слов ни про це си во де на но ви 
на чин ка ко би се по ве ћа ла њи хо ва ефи ка сност. Ства ра се но во зна-
ње за ра ди кал ну ино ва ци ју про це са и бо ље при ла го ђа ва ње.

3.ЛАНАЦЗНАЊАУПОЛИТИЧКОЈОРГАНИЗАЦИЈИ

Упра вља ња зна њем зах те ва ју по зна ва ње кон цеп та ни за ме ђу-
соб них ин тер ак ци ја бит них у кре и ра њу ци клу са ино ва ци је зна ња. 
Реч је о лан цу зна ња (know led ge shain), при че му овај ла нац чи не 
че ти ри еле мен та ко ја пред ста вља ју су шти ну ко ри сно сти упра вља-
ња зна њем. То су: уну тра шња све сност по ли тич ке ор га ни за ци је, 
уну тра шња ре ак тив ност, спо ља шња све сност и спо ља шња ре ак-
тив ност. 

Уну тра шња све сност по ли тич ке ор га ни за ци је пред ста вља спо-
соб ност бр зе про це не ње не ком пе тен ци је и укуп них вла сти тих ве-
шти на. 

Уну тра шња ре ак тив ност се огле да спо соб но сти ор га ни за ци је 
да ис ко ри сти сво ја зна ња и кључ не по ли тич ке ком пе тен ци је та ко 
што ће их што бр же и ефи ка сни је угра ди ти на по ли тич ком тр жи-
шту. 

Спо ља шња све сност пред ста вља спо соб ност ор га ни за ци је да 
што тач ни је про це ни свој по ло жај на „по ли тич ком тр жи шту“, да 
пра во вре ме но уоча ва трен до ве (на при мер, „по ну ду и по тра жњу“). 
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По ред то га, уз са гле да ва ње тре ну тих зах те ва „тр жи шта“, ор га ни-
за ци ја мо ра има ти спо соб ност пра во вре ме не про це не и бу ду ћих 
по ли тич ких кре та ња (стра те гиј ска, ду го роч на про це на).

Спо ља шња ре ак тив ност под ра зу ме ва спо соб ност по ли тич ке 
ор га ни за ци је да се при ла го ђа ва зах те ви ма бр же и успе шни је од ње-
них кон ку ре на та, што је, за пра во, су шти на по ли тич ке кон ку рент-
ске пред но сти.

Ор га ни за ци о ну кул ту ру чи не број не ка рак те ри сти ке, од ко јих 
су нај зна чај ни је сле де ће:28)

1. Ино ва тив ност и спрем ност на по ли тич ки ри зик и под ра зу-
ме ва сте пен охра бри ва ња по ли тич ких су бје кат да бу ду ино-
ва тив ни и да пре у зму ри зик;

2. Во ђе ње бри ге о де та љи ма. Сте пен из ло же но сти ре ле вант-
них по ли тич ких су бје ка та пре ци зно сти ма, ана ли за ма и бр зи 
о де та љи ма;

3. Ори јен та ци ја пре ма ре зул та ти ма. Сте пен фо ку си ра ња ме-
наџ мен та на ре зул та те и оutpute пре не го на тех ни ке и про-
це ду ре ко ји се ко ри сте за оства ри ва ње тих оutputa;

4. Ори јен та ци ја пре ма љу ди ма. Сте пен на ко јем ме наџ мент од-
лу ке узи ма ју у об зир њи хов ути цај на љу де у по ли тич кој и 
ши ре, у по ли тич ком жи во ту ор га ни за ци је;

5. Ори јен та ци ја пре ма ти мо ви ма. сте пен ко ји рад не ак тив но-
сти ор га ни зу је као тим ске пре не го као ин ди ви ду ал не;

6. Агре сив ност. Сте пен на ко ме је осо бље „агре сив но“ и ком-
пе ти тив но пре не го нон ша лант но;

7. Ста бил ност. Сте пен у ко јем ор га ни за ци о не ак тив но сти про-
мо ви шу одр жа ва ње ста ту са quo у од но су на раст.

Јед но од зна чај них обла сти know led ge ma nag ment-а пред-
ста вља про цес оба вља ња ак тив но сти ме наџ мен та зна ња у свр ху 
оства ре ња прет по став ки да се бла го вре ме но и ефи ка сно ре а ли зу ју 
ци ље ви по је ди на ца, гру па и ор га ни за ци је.

За по ли тич ку ор га ни за ци ју, а по го то во по ли тич ку ин сти ту ци-
ју, ва жне су сле де ће од ред ни це пој ма know led ge:

а) know led ge managаment пред ста вља иден ти фи ко ва ње зна ња, 
сти ца ње зна ња, раз ви ја ње зна ња, по де лу зна ња, ко ри шће ње 
зна ња, за др жа ва ње, од но сно чу ва ње зна ња;29)

б) know led ge ma na ga ment по кри ва три глав не ак тив но сти зна-
ња: ге не ри са ње, ко ди фи ка ци ју и тран сфер;30)

28) Rob bins, P. S. (1998): Or ga ni za ti o nal Be ha vi or, Pren ti ce-Hall, New Jer sey, str. 595-596.
29) Mer tins, K.; He i sing, P.; Vor beck, J. (2001): Know led ge ma nag ment, Sprin ger, Ber lin, str. 

234-235. 
30) Rug gles, R. L. (1997): Know led ge ma nag ment To ols, Bu ter worth-He i ne mann, Bo ston, str. 1.
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в) know led ge ma na ga ment је про цес ге не ри са ња, оце не, фил-
три ра ња, усва ја ња, син те зе, ка та ло ги зо ва ња, скла ди ште ња, 
се лек то ва ња и ко ри шће ња зна ња.31)

Про цес упра вља ња зна њем, пред ста вљен би ова ко из гле дао:

Мудрост

Интелигенција

Знање

Информације

Подаци

сл-1

Инфраструктура Процес

Иницијативна
стратегија

Стратегија
прибављања

Стратегија
експанзије

Стратегија
ојачавања

Култура Садржај

KNOWLEDGE MANAGAMENT

Имплицитно
знање

Социјализација

Интернализација

Комбинација

Артикулација
(екстернализација)

Екслицитно
знање

Екслицитно
знање

Имплицитно
знање

Системска стратегија
у политици

Системска мерења
знања

Системски развитак
знања 

(развојни менаџмент у политици)

Дистрибуција системског
знања 

Стицање системског
знања 

Чување системског
знања 

Системско филтрирање
знања и употреба и 

селективно “неучење”

Системска идентификација
политичких знања

Системски циљеви
знањаКодификација 

знање
Примена

знања
(примењена 

политика)

Знање у
политици

Дељење
знања

Трансфер
знања

Генерисање
знања

Складиштење 
знања

Мапирање 
знања

(политичке мапа)

Сли ка 6. - То чак про це са упра вља ња зна њем  
и под про це си упра вља ња зна њем

Из вор: Ста ро вић Д., Ma rr; B. (2003): Un der stan ding cor po ra te va lue:  
ma na ging and re por ting in tel lec tual ca pi tal, CI MA

Ге не ри са ње зна ња об у хва та сет про це са ко ји се из вр ша ва ју у 
ци љу по ве ћа ња сред ста ва зна ња. По сто је два на чи на ге не ри са ња 
зна ња: 1) акви зи ци ја (сти ца ње) зна ња; и 2) раз вој (ства ра ње) зна-
ња.

Акви зи ци ја зна ња је про цес осва ја ња и до но ше ња зна ња из 
екс тер ног окру же ња у по ли тич ку ор га ни за ци ју. Нај јед но став ни-
ји на чин сти ца ња зна ња је ку по ви на не до ста ју ћих сред ста ва зна-
ња (ку по ви на софт ве ра, за по шља ва ње екс пе ра та, итд.). Ме ђу тим, 
сред ства зна ња се мо гу и из нај ми ти (пла ћа њем кон сул та на та да ре-
ше спе ци фич не про бле ме или ус по ста ве од но се ме ђу по ли тич ким 
су бјек ти ма).

Ства ра ње зна ња је про цес раз во ја но вих сред ста ва зна ња у 
окви ру по ли тич ке ор га ни за ци је. С об зи ром да је овај про цес уско 
ве зан за про цес ин ди ви ду ал ног уче ња, сти ца ње зна ња мо же би ти 
31) Mer tins, K.; He i sing, P. (2001): Know led ge ma nag ment, Sprin ger, Ber lin, str. 132.
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ре зул тат или слу чај не ин ди ви ду ал не ак тив но сти или план ске по-
ли ти ке ор га ни за ци је.

Не ки ауто ри сма тра ју да у окви ру ге не ри са ња зна ња по сто ји 
још је дан пот про цес – осва ја ња зна ња. То под ра зу ме ва уче ство ва-
ње на раз ли чи тим тре нинг кур се ви ма, чи та ње раз ли чи тих књи га, 
ча со пи са, пре тра жи ва ње на Ин тер не ту, бен џмар кинг и дру ге слич-
не ак тив но сти. Зна ње се тра жи у окви ру исте по ли тич ке ор га ни за-
ци је, од дру гих ор га ни за ци ја, на уч но ис тра жи вач ких и кон сул тант-
ских ор га ни за ци ја и слич но. По треб но је да нео п ход но зна ње бу де 
про на ђе но бр зо и ла ко ка ко би оно би ло ис ко ри шће но у про це су 
од лу чи ва ња и спро во ђе њу од лу ка.

Ма пи ра ње зна ња је про цес иден ти фи ка ци је сред ста ва зна ња 
у окви ру ор га ни за ци је и де фи ни са ње при сту па овим сред стви ма. 
Омо гу ћа ва ње сва ко ме у ор га ни за ци ји да при сту пи по сто је ћем зна-
њу и олак ша ва ства ра ње но вих сред ста ва зна ња.

Де ље ње зна ња је про цес ко ји омо гу ћа ва да се зна ње ши ри кроз 
по ли тич ку ор га ни за ци ју. Глав на пре пре ка де ље њу зна ња је што је 
зна ње че сто из вор  мо ћи ко ји се љу бо мор но чу ва. Де ље ње зна ња 
се мо же спро ве сти кроз фор мал не или не фор мал не про це се. Фор-
мал ни про це си об у хва та ју са стан ке, се ми на ре, ра ди о ни це, ба зе по-
да та ка или ин тер на до ку мен та. Не фор мал ни про це си об у хва та ју 
опу ште не ди ску си је из ме ђу по је ди на ца. Де ље ње зна ња се мо же 
по др жа ти од го ва ра ју ћом ИТ ин фра струк ту ром, као што је on-li ne 
ба за по да та ка, скла ди ште зна ња, ин тер нет, итд. 

Тран сфер зна ња је про цес раз ме не зна ња из ме ђу ког ни тив них 
си сте ма. Че сто се раз ли ку је тран сфер зна ња уну тар ор га ни за ци је 
(ин тра-ор га ни за ци о ни тран сфер) или из ме ђу ор га ни за ци ја (ин тер-
ор га ни за ци о ни тран сфер). Ка да се тран сфер зна ња де ша ва уну тар 
ор га ни за ци је, из ме ђу раз ли чи тих ор га ни за ци о них де ло ва, гру па 
или по је ди на ца, он да се овај про цес у пот пу но сти по кла па са де-
ље њем зна ња. Ме ђу тим, ка да тран сфер зна ња об у хва та не ко ли ко 
ком па ни ја, он да овај тран сфер зна ња има ка рак те ри сти ке про це са 
сти ца ња зна ња.
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