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1.УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Pо тре ба чо ве ка да кон тро ли ше и упра вља про ме на ма је усме ре-
на ка сма ње њу не из ве сно сти и не ста бил но сти, као и кон тро ли 

не пред ви ди вих си ту а ци ја. Упра вља ње про ме на ма је успе шни је у 
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си ту а ци ја ма у ко ји ма је ве ћи број зна чај них по ка за те ља про ме на 
по знат. У си ту а ци ја ма, у ко ји ма су по ка за те љи про ме на не до вољ но 
ја сни (не мо гу ће је у пот пу но сти их пред ви де ти, а још ма ње др жа ти 
под кон тро лом), мо гућ но сти за успе шно упра вља ње про ме на ма се 
знат но сма њу ју. Ми шље ње Џо на Ко те ра (John Kot ter) да је про ме не 
мо гу ће во ди ти, и да во ђе ње про ме не под ра зу ме ва низ сло же них ак-
тив но сти у прав цу ус по ста вља ња за јед нич ке ви зи је, по де ле уло га 
и од го вор но сти, ства ра ња ат мос фе ре по ве ре ња у ко јој се фор ми ра 
по зи ти ван од нос пре ма аген ту про ме не и са мој про ме ни. По што су 
про ме на ма об у хва ће ни раз ли чи ти објек ти и су бјек ти про ме на, па 
се та ко и са ми про це си про ме на ну жно раз ли ку ју, ве о ма је ва жно 
са гле да ти све мо гу ће фак то ре ко ји ути чу на про цес про ме не. Чак 
и ка да су при пре мље не и пла ни ра не, про ме не су нај че шће пра ће-
не ве ћом или ма њом ко ли чи ном от по ра за по сле них. Љу ди се бо је 
не по зна тих си ту а ци ја, мно ги од њих не пре по зна ју шта су пра ви 
раз ло зи за спро во ђе ње про ме на, дру ги су скеп тич ни о мо гућ но сти-
ма за спро во ђе ње про ме на. Че сто се де ша ва и да су но ви ци ље ви 
ор га ни за ци је пред ста вље ни не до вољ но ја сно, те за по сле ни не на-
ла зе за јед нич ке ин те ре се са ор га ни за ци јом и не же ле да се укљу че 
у спро во ђе ње про ме на. 

2.ОРГАНИЗАЦИОНЕПРОМЕНЕ

Нај че шће ор га ни за ци о не про ме не пред ста вља ју низ про ме на 
у ор га ни за ци о ној кул ту ри, вред но сти ма и ве ро ва њи ма за по сле-
них, ко ји се ве о ма спо ро и ве о ма те шко ме ња ју. Раз ли ку ју се три 
основ на ци ља ор га ни за ци о них про ме на:

1. адап та ци ја ор га ни за ци је у од но су на про ме не у окру же њу, 
2. про ме на у ор га ни за ци о ном по на ша њу за по сле них,
3. про ме не у функ ци ји упра вља ња.
На ве де не ти по ве про ме на не мо гу ће је са гле да ва ти изо ло ва-

но јед не од дру гих, јер се ни јед на не де ша ва изо ло ва но у од но су 
на дру ге. Мо же мо го во ри ти о раз ло зи ма за про ме не са на ве де них 
аспе ка та или ме ре у ко јој се по је ди на про ме на од но си у ве ћој ме ри 
на од ре ђе ни аспект.

Је дан од ин ди ка то ра по тре бе за про ме ном, ма да не и нај по у-
зда ни ји, је кри за у ор га ни за ци ји. Кри за се сма тра за ка сне лим по ка-
за те љем по тре бе за про ме ном. Ме ђу тим, низ про ме на се де ша ва и 
ка да им не прет хо ди кри зни пе ри од. Про ме на је по ве за на и са фак-
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то ри ма ко ји усло вља ва ју хар мо ни за ци ју функ ци о ни са ња про це са 
у ор га ни за ци ји. Ор га ни за ци о на про ме на под ра зу ме ва и од ре ђе ни 
сте пен ста бил но сти, ка ко спо ља шње ко ја се од но си на ор га ни за ци-
о но окру же ње, та ко и уну тра шње ко ја об у хва та основ не па ра ме тре 
функ ци о ни са ња ор га ни за ци је. Ор га ни за ци је по слу ју у раз ли чи тим 
ни во и ма ста бил но сти, ко је у ве ли кој ме ри ути чу на спрем ност ор-
га ни за ци је за спро во ђе ње про ме на.

На ор га ни за ци о не про ме не ути че ве ли ки број фак то ра. Пре ма 
Се ни ор1) ти ути ца ји се мо гу по де ли ти на: по ли тич ке, со цио-кул ту-
ро ло шке, еко ном ске и тех но ло шке фак то ре.

Под по ли тич ким фак то ри ма се под ра зу ме ва ју, и узи ма ју у об-
зир, по сто ја ње или не по сто ја ње прав не др жа ве и прав них окви ра 
по сло ва ња, ува жа ва ња ин тер на ци о нал них за ко на и уни вер зал них 
пра ва са спе ци фич ном ло кал ном ре гу ла ци јом, мо гућ но сти за за јед-
нич ке ак тив но сти као и мо гућ но сти рат них ак тив но сти.

Еко ном ски фак то ри су пре све га по сто ја ње тр жи шта, нов ча-
них по ре за, про ме на у ти ту ла ри ма и вла сни штви ма.

Со цио-кул ту ро ло шки фак то ри су пре све га де мо граф ски трен-
до ви, про ме не у на чи ни ма жи во та, ста во ви о по сло ви ма и ра ду, 
мо гућ но сти на пре до ва ња у по слу, за ин те ре со ва ност за де ша ва ња у 
окру же њу, као и етич ки по слов ни ко декс.

Тех но ло шки фак то ри се огле да ју пре све га кроз упо тре бу и 
сте пен ко ри шће ња ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, ком пју те ри за ци ју 
про це са по сло ва ња, ува жа ва ње про ме на у раз ме на ма тех но ло ги ја. 

3.ОТПОРИОРГАНИЗАЦИОНИМПРОМЕНАМА

Уво ђе ње про ме на у ве ли ком бро ју слу ча је ва је те сно по ве за но 
са по сто ја њем ни за от по ра по ну ђе ним про ме на ма. Основ но пи та-
ње ко је се по ста вља је ко ји су то раз ло зи, ко ји до во де до фор ми-
ра ња от по ра про ме на ма, и ко је су то си ту а ци је, у ко ји ма се от по ри 
по сма тра ју као не при ја те љи, а ка да се от по ри про ме на ма мо гу по-
сма тра ти као са ве зни ци у про це су про ме на. Та ко ђе је ве о ма ва жно 
утвр ди ти и у ко јим си ту а ци ја ма се от пор про ме на ма не ја вља и 
ка ко се чо ве ко во по на ша ње при ла го ђа ва но во на ста лој си ту а ци ји, 
или се не при ла го ђа ва а оста је у про блем ској си ту а ци ји. Уко ли ко 
же ли мо да раз у ме мо кон цепт от по ра код за по сле них, кључ но је де-
фи ни са ти шта се под ра зу ме ва под тер ми ном от пор. От пор про ме-
1) B. Senior, Organisationalchange, Prentice Hall, Edinburgh, 2002, стр. 16.
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на ма пред ста вља по на ша ње ко је има за циљ да за шти ти по је дин ца 
од ефе ка та пра ве или за ми шље не про ме не, очу ва њем ста ту са quo 
упр кос при ти сци ма за ње го вом по ме ном. 

Је дан од нај че шћих узро ка ја вља ња от по ра про ме на ма се мо же 
про на ћи у ја вља њу стра ха код по је дин ца. Страх пред ста вља «сна-
жно и вр ло не при јат но осе ћа ње угро же но сти фи зич ког и пси хич ког 
ин те гри те та или ан ти ци пи ра ња не ке ствар не или за ми шље не опа-
сно сти, а ко је на го ни на ствар но или има ги нар но бек ство из опа сне 
си ту а ци је».2) Страх од про ме на не го ван је у со ци јал ном ми љеу за-
ви сно сти, под ути ца јем иде о ло ги је јед на ких сто ма ка, ко ја је глав на 
ка рак те ри сти ка кул ту ре си ро ма штва. У пси хо ло шком сми слу за ви-
сност и јед на кост у си ро ма штву, раз ви ја ју и не гу ју осе ћа ње бес по-
моћ но сти, ин фе ри ор но сти и не мо ти ви са но сти. Не го ва њем па сив-
ног од но са за по сле них, не до вољ ним раз ви ја њем ин ди ви ду а ли зма 
и мо бил но сти за по сле них, ства ра ју се усло ви у окру же њу ко ји не 
по др жа ва ју про ме не. За др жа ва ње ста рог ста ња, ма ка кво оно би ло, 
одр жа ва ла жну си гур ност ко јој се углав ном да је пред ност у од но су 
на про ме ну.

От пор про ме на ма се мо же по сма тра ти са три аспек та: као 
ста ње спо зна је, емо ци о нал но ста ње, и као по на ша ње за по сле-
них. Чи ње ни ца да се от пор за по сле них мо же спо знај но пре ва зи-
ћи на го ве шта ва по сто ја ње не га тив них ми сли и уве ре ња усме ре них 
ка про ме ни. Ста ње спо зна је је оно што се мо же пре по зна ти као 
спрем ност или не спрем ност.

Ка да се про у ча ва ју про бле ми от по ра про ме на ма ве о ма је ва-
жно на пра ви ти раз ли ку из ме ђу симп то ма от по ра пре ма про ме ни, 
и узро ка ко ји се кри ју иза от по ра. Ова по на ша ња се де ле на две 
ка те го ри је – ак ти ван от пор – и па си ван от пор. Симп то ми ак тив ног 
от по ра укљу чу ју про на ла же ње гре шке, под сме ва ње, по ја вљи ва ње 
стра ха, че сто ма ни пу ла ци ју. Симп то ми па сив ног от по ра укљу чу ју 
вер бал но сла га ње, али не и по др жа ва ње, ла жно не по зна ва ње и за-
др жа ва ње ин фор ма ци ја.

Ни ска сто па то ле ран ци је на про ме не се де фи ни ше као страх 
да осо ба не ће ус пе ти да раз ви је но ве спо соб но сти и по на ша ња ко-
ја се зах те ва ју у но вом рад ном окру же њу, или да су стра хо ви та ко 
ве ли ки да угро жа ва ју ра ци о нал но раз ми шља ње и спо соб ност су-
о ча ва ња са ре ал но шћу. За по сле ни мо жда схва та ју да је про ме на 
2) Д. Крстић, Психолошкиречник, Савремена администрација, Београд, 1991, стр. 266.
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по треб на, али емо ци о нал но не мо гу да се по ми ре и пру жа ју от пор 
из раз ло га ко је мо жда под све сно и не раз у ме ју.

Мно ги по ку ша ји да се ре ши про блем от по ра пре ма ор га ни за-
ци о ној про ме ни углав ном не успе ва ју, за то што љу ди ре а гу ју на 
симп то ме, а не на узро ке или за то што на раз ли чи те вр сте от по ра 
ре а гу ју пот пу но исто. 

Ве о ма че сто се от по ри про ме на ма по сма тра ју као не га тив на 
по ја ва, а на за по сле не ко ји пру жа ју от пор про ме на ма као не по слу-
шне и не ло јал не љу де, ко ји пред ста вља ју пре пре ке ко је ор га ни за-
ци ја мо ра пре ва зи ћи ка ко би по сти гла сво је ци ље ве. От пор за по-
сле них мо же има ти по зи тив ну и ко ри сну уло гу у ор га ни за ци о ној 
про ме ни. До бро на мер на де ба та, кри ти ка, или не сла га ње не зна чи 
не га ти ван от пор, већ мо же по слу жи ти за из град њу бо љег раз у ме-
ва ња, а мо же пру жи ти и не ке до дат не оп ци је и ре ше ња. От пор за-
по сле них мо же на те ра ти ме наџ мент да по но во раз ми сли или по но-
во про це ни пред ло же ну ини ци ја ти ву за про ме ном. От пор, та ко ђе, 
де лу је као ка пи ја или фил тер, ко ји мо же по мо ћи ор га ни за ци ја ма 
да од свих пред ло же них про ме на иза бе ру ону ко ја нај ви ше од го ва-
ра тре нут ној си ту а ци ји. От пор мо же би ти вр ло ва жан, ефи ка сан и 
ко ри стан ме ха ни зам за оп ста нак ор га ни за ци је. По што је про ме на 
по ста ла сва ко днев ни део ор га ни за ци о не ди на ми ке, от пор ко ји за-
по сле ни пру жа ју пре ма про ме ни мо же би ти и ко ри стан и ште тан у 
за ви сно сти од по на ша ња оних ко ји упра вља ју ор га ни за ци јом. 

У за ви сно сти од спе ци фич но сти сва ке ор га ни за ци је, као и од 
на чи на по сма тра ња от по ра про ме на ма, раз ли ко ва ли су се при сту-
пи ре ша ва њу про бле ма от по ра про ме на ма. Углав ном до ми ни ра 
схва та ње да су от по ри про ме на ма ком плек сан фе но мен, ко ји је нај-
че шће у функ ци ји не ко ли ко фак то ра:

● сте пе на ра ци о нал но сти - ира ци о нал но сти у при сту пу про-
ме на ма (ре ак ци ја по је дин ца на про ме не је ре зул тат ње го вог 
ра ни јег ис ку ства и ге нет ске пре ди спо зи ци је ко ја у јед ном 
де лу од лу чу је о чо ве ко вој ре ак ци ји, а ко је за јед но нај че шће 
ни су ра ци о нал ног по ре кла),

● по ли тич ке кли ме ко ја сво јим еле мен тар ним по став ка ма мо-
же ство ри ти пред у сло ве да се про ме не бр же или спо ри је од-
ви ја ју,
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● си сте ма и сти ло ва упра вља ња, ко ји мо гу да до при не су им-
пле мен та ци ји про ме на, али и да оте жа ју спро во ђе ње про ме-
на.

Пре ма схва та њу Пи те ра Дра ке ра (Pe ter Druc ker), јед ног од нај-
зна чај них ауто ра са вре ме ног ме наџ мен та, раз ло ге за ја вља ње от по-
ра про ме на ма тре ба тра жи ти у два ком плек сна раз ло га:

- ор га ни за ци о ној кул ту ри и
- вред но сти ма за пад ног дру штва.3)

По сто је и схва та ња ко ја при ро ду ја вља ња от по ра про ме на ма 
по ве зу ју са људ ском при ро дом. Ja mes O' To o le 4) на во ди раз ло ге за 
по сто ја ње от по ра про ме на ма кроз схва та ње да не пре ста не про ме-
не ни су при род на ка рак те ри сти ка жи во та уоп ште. При род но ста ње 
је хо ме о ста за, ста ње урав но те же ног де ло ва ња раз ли чи тих уну тра-
шњих и спо ља шњих си ла. Инер ци ја у ак тив но сти ма је оп шта ка-
рак те ри сти ка љу ди, уз по сто ја ње за до вољ ства по сто је ћим и стра ха 
од не по зна тог. 

При ро да от по ра пре ма про ме ни мо же се об ја сни ти кроз мо дел 
кон ти ну у ма. При хва та ње про ме не (оба ве за) и од би ја ње про ме не 
(от пор) су по ве за ни и пред ста вља ју по ла ри тет, где се сва ки од њих 
на ла зи на по јед ном кра ју кон ти ну у ма. По крет од от по ра до оба ве-
зе се од ви ја кроз оста ле фа зе ко је су са др жа не у кон ти ну у му. От по-
ри про ме на ма не мо ра ју увек функ ци о ни са ти по прин ци пу кон ти-
ну и те та. По сто је си ту а ци је у ко ји ма до ми ни ра ју не ки од фак то ра 
от по ра. Нај че шће је фак тор ко ји ис ко чи ве зан за емо ци о нал ност, 
те се не мо же у сва ком по је ди нач ном слу ча ју пред ви де ти раз вој и 
пра вац раз во ја от по ра, од но сно сма ње ња от по ра про ме на ма.

От по ри про ме на ма мо гу би ти ви дљи ви и не ви дљи ви. Ви дљи-
ви мо гу би ти ма ни фе сто ва ни у об ли ку штрај ко ва, сма ње ња про из-
вод ње, шкар то ва у про из вод њи, ра зних ви до ва са бо та жа на по слу, 
ап сен ти змом и слич но. Не ви дљи ви от по ри про ме на ма се ма ни-
фе сту ју кроз сла бу мо ти ви са ност за по сле них, ни зак рад ни мо рал, 
не при хва та ње од го вор но сти у си ту а ци ја ма ка да је то по треб но и 
слич но. И ви дљи ви и не ви дљи ви исто вре ме но де лу ју и ве о ма је 
ва жно пре по зна ти их у по на ша њу за по сле них. 
3) P. Drucker, Managing ina timeofGreatchange,Truman Talley Books, New York, 1995, 

стр.171.
4) J. O’Toole, Leadingchange, Jossey Bass Inc, San Francisco,1995, стр. 153.
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На чи ни ре а го ва ња ко ји се у чо ве ко вом по на ша њу мо гу ока рак-
те ри са ти као спе ци фич но сти ве за не за при су ство от по ра про ме на-
ма огле да ју се, пре ма Ма у ре ру (Ma u rer)5), кроз сле де ће по ка за те ље:

● Збу ње ност, ко ја се ја вља као по сле ди ца уоби ча је не кон фу-
зи је, ко ја је по сле ди ца не мо гућ но сти са гле да ва ња про ме не, 
ње них по сле ди ца, ефе ка та, на чи на спро во ђе ња и дру го.

● Мо мен тал на кри ти ка, ко ја се ја вља чак и пре не го што су 
из ло же ни де та љи спро во ђе ња про ме не. По сто ји мо гућ ност 
да љу ди ре а гу ју на та кав на чин јер су слич ну си ту а ци ју већ 
има ли у ис ку ству, па је оправ да на стреп ња да ће се не у спех 
по но ви ти, али че сто је кри ти ка са мо по сле ди ца про јек то ва-
ног стра ха.

● По ри ца ње да се са гле да си ту а ци ја и да се аде кват но ре а гу је 
на њу.

● Па ко сна са гла сност, ко ја се од но си на по на ша ње за по сле них 
ко ји на из глед по ка зу ју за ин те ре со ва ност и при хва та ње, али 
сво јом ак тив но шћу ко ја је без вољ на и не функ ци о нал на ви-
ше од ма жу не го што по ма жу спро во ђе њу про ме на.

● Са бо та жа, ко ја је об лик по на ша ња ко ји се ла ко уоча ва и ве о-
ма је ва жно има ти увид да се и та ква по на ша ња ја вља ју, ка ко 
би се пла ни ра ли по ступ ци ко ји би ума њи ли њен зна чај.

● Лак спо ра зум је че сто про блем јер љу ди ни су би ли у си ту а-
ци ји да са гле да ју сло же ност про це са и за ње го во од ви ја ње 
ка сни је не по ка зу ју то ли ко спрем но сти.

● Скре та ње са те ме у то ку раз ра де кон цеп та про ме не пред ста-
вља та ко ђе на чин да се љу ди за шти те. Нај че шће, скре та ње 
ни је на мер но и усме ре но про тив про ме не, али че сто до во ди 
до оду го вла че ња и раз вод ња ва ња ци ље ва ве за них за спро во-
ђе ње про ме на.

● Ћу та ње као вид от по ра је ве о ма те шко са вла да ти јер не зна-
те тач но на че му сте, а по не ка да ћу та ње мо же пред ста вља ти 
и ти ху по др шку, што је та ко ђе те шко пре по зна ти.

● Кри ти ка у ли це је ве о ма зна ча јан вид от по ра ма ни фе сто ва-
ног кроз по на ша ње. Љу ди ко ји гла сно из го во ре сво је ста во ве 
че сто го во ре и у име оних ко ји то не уме ју или не сме ју да 
ка жу.

5) R. Maurer, Beyondthewallofresistance, Bard books, Inc.Austin, Texas, 1996, стр. 8.
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Узро ци ја вља ња от по ра про ме на ма су нај че шћи пред мет рас-
пра ве ка да се по ми њу от по ри про ме на ма. Об је ди њу ју ћи раз ли чи те 
из во ре и при сту пе про бле му из два ја мо сле де ће узро ке от по ри ма 
про ме на ма: от пор од ре ђен стра хом од гу бит ка сте че не по зи ци је, 
от пор од ре ђен инер ци јом лич но сти, от пор као по сле ди ца стра ха од 
не по зна тог, от пор од ре ђен стра хом од про ме на у со ци јал ним од но-
си ма, от по ри због су ми ра них мо гу ћих гу би та ка, от по ри од ре ђе ни 
раз ли ком у ин те ре си ма, от по ри као страх од гре шке, от по ри као 
по сле ди ца не спрем но сти да се ри зи ку је, от по ри због при ти са ка 
гру пе и кон фор ми зма у по на ша њу, от по ри као по сле ди ца не до вољ-
ног уви да у си ту а ци ју ко ја се ме ња и мно ги дру ги ко ји су спе ци-
фич ни и ве за ни за кул ту ро ло шке и ор га ни за ци о не спе ци фич но сти.

От пор за по сле них пре ма про ме ни је јед но сло же но пи та ње са 
ко јим се су сре ће и ме наџ мент и за по сле ни. Про цес про ме не је све-
при су тан, а от пор рад ни ка је иден ти фи ко ван као кри тич ки вр ло 
би тан са рад ник не у спе ха мно гих до бро осми шље них на по ра да се 
ини ци ра про ме на уну тар не ке ор га ни за ци је. От по ри про ме на ма се 
мо гу у гло ба лу по сма тра ти са по је ди нач ног, лич ног аспек та и са 
аспек та ор га ни за ци је.

Ме ђу тим ни су са мо от по ри про ме на ма раз ло зи због ко јих до-
ла зи до не у спе ха у спро во ђе њу про ме на. Ве о ма че сто се у са мом 
про це су спро во ђе ња про ме на пот кра ду гре шке ко је оне мо гу ћу ју 
ре а ли за ци ју про ме на у ор га ни за ци ји. Као нај ва жни је гре шке ко је 
се ја вља ју у про це су спро во ђе ња про ме на, по ред от по ра про ме на-
ма, Ко тер6) на во ди сле де ће раз ло ге:

- пре пу шта ње пре ко мер ном за до вољ ству,
- про пуст да се фор ми ра до вољ но моћ на во де ћа ко а ли ци ја,
- пот це њи ва ње сна ге ви зи је,
- под ба чај у ко му ни ци ра њу ви зи је,
- до пу шта ње пре пре ка ма да бло ки ра ју но ву ви зи ју,
- про пу сти у оства ри ва њу крат ко роч них успе ха,
- пре вре ме на об ја ва по бе де,
- про ме не ко је ни су чвр сто уса ђе не у кул ту ру ком па ни је.
Ор га ни за ци је у ве ли кој ме ри оте жа ва ју спро во ђе ње про ме на, 

сво јом струк ту ром и кул ту ром, као и по на ша њем ме на џе ра. Нај-
че шће су по сло ви у на шим ор га ни за ци ја ма про јек то ва ни та ко да 
6) Џ. Котер, Вођењепромене, Желнид, Београд, 1998, стр. 28.
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има ју ста бил ност, и да у су шти ни до при но се струк тур ној инерт-
но сти. По ве ћа њу ор га ни за ци о ног от по ра про ме на ма до при но се и 
де ло ви ор га ни за ци је ко ји има ју кон тро лу над ре сур си ма, по се ду ју 
моћ, струч ност и не же ле да из гу бе по ло жај ко ји их чи ни по вла-
шће ни ма.

Да би олак ша ле пре ла зак са ста рог на но во, ор га ни за ци је мо-
ра ју би ти кон ку рент не у ефек тив ном ме наџ мен ту про ме не. Про цес 
ме наџ мен та про ме не се са сто ји од успе ха на во ђе ња оних љу де ко ји 
су укљу че ни и на ко је про ме не ути чу да их при хва те, али и од успе-
ха упра вља ња от по ром на ко ји се на и ђе.

На чи ни пре ва зи ла же ња от по ра про ме на ма се раз ли ку ју у за-
ви сно сти од оби ма и ти па про ме на, али и од ка рак те ри сти ка са ме 
ор га ни за ци је. По зна ти на чи ни ко ји ма се мо гу пре ва зи ћи от по ри 
про ме на ма су еду ка ци ја, аде кват на ко му ни ка ци ја ко ја се усме ра ва 
у за ви сно сти од сна ге от по ра, ква ли те та от по ра и ка рак те ри сти ка 
за по сле них.

Ана ли зе от по ра про ме на ма су са гла сне у на гла ша ва њу да про-
ме на обич но укљу чу је осо бе но сти по је дин ца, та ко да не по сто је 
кон крет ни од го во ри и ре ше ња за по ме ну те про бле ме. По што се 
љу ди раз ли ку ју, и њи хо ва за па жа ња и раз ло зи за пру жа ње от по-
ра се раз ли ку ју од осо бе до осо бе. Ве о ма те шко је пред у пре ди ти 
ства ра ње от по ра про ме на ма у ор га ни за ци ја ма, ако не по сто ји ја-
сна ко му ни ка ци ја ко ја до при но си раз у ме ва њу ци ља и свр хе про ме-
на ор га ни за ци ја ма, и ако за по сле ни ни су при хва ти ли про ме ну као 
соп стве ни циљ. 

4.ИСТРАЖИВАЊЕОТПОРАПРОМЕНАМАУЈАВНОМ
СЕКТОРУВОЈВОДИНЕ

Ис тра жи ва ње је спро ве де но са ци љем да се осве тли је дан сег-
мент спро во ђе ња про ме на у јав ном сек то ру ко ји је ве зан за от по ре 
про ме на ма. Узо рак је са чи ња ва ло 99 за по сле них у шест раз ли чи-
тих ор га ни за ци ја, са се ди штем у Но вом Са ду, Бач кој Па лан ци и 
Ру ми, ко је при па да ју јав ном сек то ру. Прак тич ни циљ ис тра жи ва ња 
је усме рен на кон ци пи ра ње спе ци фич них пред ло га ме ра у јав ном 
сек то ру за сма ње ње от по ра про ме на ма, ко је би до при не ло убр за-
ном спро во ђе ње про ме на. 

Упит ник је са ста вљен од 20 пи та ња, кон ци пи ран је за ову при-
ли ку и за сно ван на сле де ћим ин ди ка то ри ма от по ра про ме на код за-



- 340 -

БАРИЈЕРЕЗАУСПЕШНО...ЛепосаваГрубић-Нешић,СлађанаЧабрило

по сле них: узро ци ја вља ња от по ра про ме на ма, ути цај дру гих љу ди 
на усва ја ње про ме на, лич ни став пре ма про ме на ма. 

Хи по те зе од ко јих смо кре ну ли у ис тра жи ва ње од но си ле су 
се на про ве ру да ли ис пи ти ва ни за по сле ни ис ка зу ју от по ре про-
ме на ма, да ли су све сни сво јих от по ра про ме на ма и шта од ре ђу је 
њи хо во по на ша ње у то ку спро во ђе ња про ме на у ор га ни за ци ја ма у 
ко ји ма су за по сле ни. 

4.1Резултатиистраживањаидискусија

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на по сто ја ње про сеч ног ско ра 
от по ра про ме на ма код за по сле них у ан ке ти ра ним ор га ни за ци ја ма 
у јав ном сек то ру АП Вој во ди не. Не по сто је зна чај не раз ли ке у сте-
пе ну от по ра про ме на ма из ме ђу шест ан ке ти ра них ор га ни за ци ја из 
јав ног сек то ра, без об зи ра што се ан ке ти ра не ор га ни за ци је раз ли-
ку ју по основ ној свр си по сто ја ња. Та ко ђе, ни је уста но вље на раз-
ли ка у по сто ја њу от по ра про ме на ма у три раз ли чи те сре ди не, од 
ко јих је је дан ве ћи град и два ма ња вој во ђан ска гра да. Ка да су у 
пи та њу по је ди нач ни ај те ми ме ре ња от по ра про ме на ма си ту а ци ја 
је ја сни ја.

На ди рект но пи та ње да ли по сто ји страх од про ме на ве ћи на 
ис пи та ни ка, њих 60% од го ва ра да страх не по сто ји. Са мо ма ли 
про це нат се из ја шња ва да осе ћа ју страх од про ме на у њи хо вим ор-
га ни за ци ја ма. Ни ка ко не сме би ти за не ма рен ви сок про це нат ис пи-
та ни ка (40%), ко ји се из ја шња ва ју да стра хо ви од про ме на по сто је, 
што си гур но ути че и на по на ша ње за по сле них ко ји се из ја шња ва ју 
да стра хо ва од про ме на не ма. Та ко ђе, мо ра мо во ди ти ра чу на да је 
то са мо ис каз, а ре ал ну сли ку по на ша ња за по сле них ко ји се из ја-
шња ва ју на би ло ко ји на чин ни смо уста но вља ва ли овим ис тра жи-
ва њем. Не по сто ја ње стра хо ва од про ме на мо же би ти по ве за но и 
са њи хо вом ак ту ел ном по зи ци јом у ор га ни за ци ји, ин ди фе рент ним 
од но сом пре ма про ме на ма уоп ште, или не при јат ним ис ку стви ма из 
про шлих спро во ђе ња про ме на ко је усло вља ва ју афек тив ну ту пост 
код спро во ђе ња би ло ка квих про ме на. Код ве ћи не ан ке ти ра них ис-
пи та ни ка, не по зна те си ту а ци је иза зи ва ју не при јат ност, под јед на ко 
у свим сре ди на ма и свим оп ште де мо граф ским од ре ђе њи ма. Про-
блем ко ји се отва ра од го во ри ма на ову гру па ци ју пи та ња се од но си 
на усло вље ност од го во ра раз ли чи тим те о риј ским по став ка ма ко је 
да ју пред ност об ја шње њи ма људ ске при ро де, као па сив не и скло-
не уста ље ним обра сци ма у по на ша њу, или со ци јал но усло вље ним 
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фак то ри ма ко ји од ре ђу ју по на ша ње у прав цу на у че не бес по моћ но-
сти.

Ве ћи на ан ке ти ра них ис пи та ни ка (56%) је са гла сно да се лак ше 
опре де љу је за про ме не, ако су и њи хо ве ко ле ге са по сла за про ме-
ну. Од го во ри ука зу ју на по сто ја ње ко лек ти ви зма и кон фор ми зма у 
ста во ви ма, а та ко ђе се мо гу по ве за ти и са зна чај ним сте пе ном по-
сто ја ња стра хо ва од про ме не, ко ји усме ра ва ју по на ша ње у прав цу 
за јед нич ке од го вор но сти и за јед нич ких од лу ка.

Од го во ри на тврд њу ко ја гла си “Не мам на ме ру да уче ству јем 
у про ме на ма у по слу од ко јих не ви дим ни ка кву ко рист“ по ка зу-
ју са гла сност 87% ис пи та ни ка са по ну ђе ном тврд њом. Сте пен ра-
ци о нал но сти ко ја се уоча ва у од го во ри ма мо же се ту ма чи ти као 
по сле ди ца ре а го ва ња на со ци јал ну си ту а ци ју у ко јој се про ме не у 
ор га ни за ци ја ма че сто де ша ва ју у прав цу ко ри сти са мо од ре ђе них 
по је ди на ца, као и ат мос фе ри у про це су тран зи ци је у ко јој ни је у 
до вољ ној ме ри ко му ни ци ра но са за по сле ни ма о прав цу за ми шље-
них про ме на, као и бе не фи ти ма ко је њих у тим про ме на ма оче ку ју. 
Не га ти ван од нос пре ма про ме на ма са емо ци о нал ног аспек та, ко ји 
се про вла чи кроз по ну ђе ну тврд њу се мо ра ту ма чи ти ре ак тив но, 
као по сле ди ца не у спе лих по ку ша ја про ме не и гу би та ка ко је су оне 
до не ле би ло њи ма лич но, би ло љу ди ма из окру же ња.

По се бан од нос пре ма про ме на ма за по сле ни су ис ка за ли и ре а-
го ва њем на тврд њу „Не под но сим си ту а ци ју на по слу ко ју не мо гу 
да др жим под кон тро лом“, са ко јом је чак 58% за по сле них би ло са-
гла сно. Страх од не из ве сно сти и по тре ба да се си ту а ци ја др жи под 
кон тро лом има ју исту по тре бу у осно ви и нај че шће су по ве за ни са 
от по ри ма пре ма про ме на ма.

На тврд њу “Ра до се укљу чим у не ки но ви по сао, ако сам у 
до вољ ној ме ри упо знат са про јек том“, са гла сност ис ка зу је 40% 
ан ке ти ра них ис пи та ни ка, што ука зу је на је дан од нај зна чај ни јих 
про бле ма у спро во ђе њу про ме на ко ји се од но си на ја сну ко му ни ка-
ци ју о зна ча ју, ци љу и сми слу спро ве де не про ме не. Ис тра жи ва ња 
спро во ђе ња про ме на у све ту по ка зу ју да се у усло ви ма где је ја сан 
кон цепт и сми сао за ми шље не про ме не, и где су за по сле ни у ве ћој 
ме ри укљу че ни у ре а ли зо ва ње про ме не, ис ка зу је ма ње от по ра. 

Пи та ње ко је за слу жу је па жњу је ка ко до при не ти ума ње њу 
стра хо ва од про ме на код за по сле них, ко ји у ве ли кој ме ри ути чу на 
от по ре про ме на ма. У усло ви ма у ко ји ма страх од ре ђу је по на ша-
ње од ра слог чо ве ка, њи ме је мо гу ће ма ни пу ли са ти и упра вља ти 
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на ра зно ра зне на чи не. Страх је мо гу ће ума њи ти ин фор ми са но шћу, 
зна њем, ус по ста вља њем по ве ре ња и раз у ме ва ња, кли мом ја сних 
ци ље ва.

От по ри про ме на ма ће увек по сто ја ти у ор га ни за ци ја ма, са мо 
их је ну жно све сти на ме ру ко јом ће они пред ста вља ти кон трол ни, 
а не ин хи би ра ју ћи ме ха ни зам,.

5.КОНЦЕПТУПРАВЉАЊАПРОМЕНАМАУЈАВНОМ
СЕКТОРУВОЈВОДИНЕ

Спро во ђе ње про ме на у ор га ни за ци ја ма јав ног сек то ра зах те-
ва осми шља ва ње ци ље ва ко ји се же ле по сти ћи, као и стра те ги ја 
ко ји ма се по жељ ни ци ље ви мо гу оства ри ти, на нај по вољ ни ји на-
чин, за све ак те ре. Дру ги ко рак под ра зу ме ва пре ци зну ди јаг но сти-
ку тре нут ног ста ња свих рас по ло жи вих ре сур са, као и про јек ци ју 
мо гу ћег ста ња ре сур са. Тре ћи ко рак под ра зу ме ва ко му ни ка ци ју 
са свим за по сле ни ма о про ме на ма, њи хо вом тем пу, бе не фи ти ма, 
мо гу ћим гу би ци ма, ци ље ви ма и по жељ ном ис хо ду. Че твр ти ко рак 
под ра зу ме ва им пле мен та ци ју утвр ђе них и при хва ће них про ме на у 
по на ша ње за по сле них. Пе ти ко рак се од но си на ева лу а ци ју спро ве-
де них про ме на, као и ја сно усме ра ва ње у да љем спро во ђе њу про-
ме на.

Про ме на је про цес, и за то не ува жа ва твр до де фи ни са на пра ви-
ла ко ја има ју уло гу кон тро ло ра. За по че так је нај ва жни је осми сли-
ти про ме не ко је ће би ти за оп ште до бро, и за по сле них и ко ри сни ка 
и оних ко ји упра вља ју, и спро во ди ти их у скла ду са ре а ли стич ним 
мо гућ но сти ма и по тре ба ма.

6.ЗАВРШНАРАЗМАТРАЊА

Про бле ми от по ра про ме на ма у на шој зе мљи, у усло ви ма тран-
зи ци је, су у не до вољ ној ме ри ис тра же ни и раз ја шње ни. Про ме не 
се ипак де ша ва ју, са ве ћим или ма њим успе хом, и са ве ћом или 
ма њом це ном. За по сле ни су пре ви ше че сто оста вље ни на ми лост 
и не ми лост ме наџ мен та, ко ји нај че шће не зна ка ко во ди ти про ме не 
и шта су све мо гућ но сти у очу ва њу ин те лек ту ал ног ка пи та ла ор га-
ни за ци је. Не рет ко се де ша ва да се од ре ђе ни ма те ри јал ни ре сур си 
за др жа ва ју, а људ ски ка пи тал без на де жно гу би у си сте му ис хи тре-
них и по гре шних од лу ка. Ка да се не зна ни шта о во ђе њу про ме на, 
ла ко се от пу сте сви они ко ји пред ста вља ју „ви шак“, ла ко се пот це-
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ни сав ин те лек ту ал ни ка пи тал, ко ји се у об ли ку скри ве них зна ња 
го ди на ма умно жа вао и раз ви јао, а но ви жи вот по чи ње баш од по-
стиг ну те про ме не. 

От по ри ко ји се та да фор ми ра ју код оних ко ји су оста ли у ор га-
ни за ци ја ма, ве о ма те шко ће се пре тво ри ти у кон струк тив ни по тен-
ци јал ко ји до при но си ства ра њу но ве вред но сти.

Са дру ге стра не по зна то је да се це на про ме не уве ћа ва у усло-
ви ма где се про ме на нео сно ва но од ла же. Јав ни сек тор, као јед на 
од нај зна чај ни јих обла сти функ ци о ни са ња, зах те ва ком плек сни ји 
при ступ у спро во ђе њу про ме на, од пре пи си ва ња не ког мо де ла ко ји 
функ ци о ни ше у не ком де лу све та, ко ји под ра зу ме ва при ла го ђа ва ње 
ет ноп си хо ло шком мо де лу, спе ци фич но сти ма по тре ба и вред но сти 
ко је до ми ни ра ју.

На ше пи лот ис тра жи ва ње, уз сва огра ни че ња ко ја смо и са ми 
има ли у ви ду, има ло је за циљ да ука же на сло же ност јед не од нај-
зна чај ни јих те ма у обла сти спро во ђе ња про ме на, ка ко би ре зул та-
ти по мо гли у кон ци пи ра њу нај а де кват ни јих стра те ги ја и так ти ка 
спро во ђе ња про ме на у јав ном сек то ру.
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LeposavaGrubić-Nešić,
SlađanaČabrilo

BARRIERSTOSUCCESSFULCHANGEMANAGEMENTIN
THEPUBLICSECTOROFVOJVODINA

Summary
Changes thatoccur inall aspectsof life inSerbia, par-
ticularyinbusinessenvironment,requirethepreparation
andtrainingofemployeesinorganisationsfortheimple-
mentationofdesirablechanges.Oneofthemostcommon
causes of unsuccessful changes canbe found in a great
numberofchangeresistancesmanifestingbyemployeesat
thebeginingof thechange implementation.Firstlingsof
thechangeresistancepilotsurveyareanalyzedduringthe
workingprocessin6organisationsofdiverseactivitywit-
hinthepublicsectorofVojvodina.Randomsampleofthe
survey isappropriate.Although, itdoesnotallowresult
abstractiontoawidersample,itisinductiveanditpoints
toessentialdifficultiesthatinitiatorsofchangesarefaced
with.Thoseresultscansubserveasbackgroundforcon-
ceptplanningofchangemanagementinthepublicsector
ofVojvodina.
Key words: changes, change resistance, growth, public
sector,Vojvodina
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