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Сажетак
На ста ја ње по стин ду стриј ског дру штва по ста вља 
број на и зна чај на пи та ња ис тра жи ва чи ма ор га ни за
ци о них на у ка. По сто је ће те о ри је ор га ни за ци ја (ко је се 
од но се на ор га ни за ци ју пред у зе ћа, од но сно по слов них 
си сте ма) ка рак те ри ше фраг мен тар ност и ап со лут ни 
ре ла ти ви зам. Ова кав при ступ има ре зул тат у не пре
кид ном из ме шта њу те жи шта из ме ђу ор га ни за ци је 
про це са и ин сти ту ци ја и са дру ге стра не, ин тер ак
ци је чо ве ка и ор га ни за ци ја. За то од го ва ра ју ћи пу то
каз те шко мо же би ти за оста ле ор га ни за ци о не на у ке. 
По став ка овог пи та ња и тра га ње за од го во ром има 
осло нац у фи ло зо фи ји на у ка. При хва та њем чи ње ни ца 
у окви ру жи вот них си ту а ци ја (ду а ли зма де тер ми ни
зма и фе но ме но ло ги је) је основ фи ло зо фи је фак ти ци
те та у На у ци о ор га ни за ци ји по сло ва ња. Про бле ми 
ор га ни за ци је при сут ни су у свим под руч ји ма људ ског 
де ло ва ња. Ова чи ње ни ца од ре ђу је пи та ње раз гра ни
че ња ор га ни за ци о них са дру гим на у ка ма. Oдрeђивање 
струк ту ре и ап стра хо ва ња по је ди них ор га ни за ци о них 
на у ка, од но сно по себ них под руч ја ис тра жи ва ња ор
га ни за ци је у дру штве ним си сте ми ма пред ста вља ис
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ко рак ко ји омо гу ћа ва ин тен зи ви ра ње ис тра жи ва ња у 
на ред ном пе ри о ду. 
Кључнеречи: фи ло зо фи ја на у ке, струк ту ра, на у ка о 
ор га ни за ци ји по сло ва ња, фи ло зо фи ја фак ти ци те та, 
фе но ме но ло ги ја и де тер ми ни зам

Iс тра жи ва ње ор га ни за ци је дру штва, тач ни је ње го вих по је ди-
них сег ме на та до би ја на ин тен зи те ту по чет ком XX ве ка. Та да 

је те жи ште по ста вље но на про бле ме ор га ни за ци је ин ду стриј ских 
пред у зе ћа, у скла ду са нај зна чај ни јим по кре том тог вре ме на – ин-
ду стриј ском ре во лу ци јом. Да нас жи ви мо у све ту ор га ни за ци ја1). 
По сле ди ца је, да се све ви ше про ши ру је пред мет ис тра жи ва ња ор-
га ни за ци је и ор га ни за ци о них на у ка. 

По јам „ор га ни за ци о них на у ка“ је оп ште при хва ћен, али из о-
ста је ја сан од го вор о на у ка ма, па и ску пу про бле ма ко ји об у хва-
та ју. Чи ње ни ца је да ис тра жи ва ња ор га ни за ци је про фит но ори-
јен ти са них су бје ка та има нај ви ши ин тен зи тет и сра змер но то ме и 
ре зул та те. По чет ком дру ге де це ни је ХХI ве ка мо же се по ста ви ти 
пи та ње ап стра хо ва ња по је ди них ор га ни за ци о них на у ка и њи хо вог 
раз гра ни че ња са дру гим на у ка ма. Оправ да на је прет по став ка да ће 
се у вре ме ну пред на ма тра жи ти на чин кон сти ту и са ња по себ них 
ор га ни за ци о них на у ка. Али, кон сти ту и са ње не ког про бле ма ко ји је 
пред мет ис тра жи ва ња у по себ ну на у ку зах те ва ис пу ња ва ње од ре-
ђе них усло ва. 

Ни јед но под руч је ис тра жи ва ња још увек ни је при хва ће но у на-
уч ној јав но сти као по себ на на у ка. Ипак, број об ја вље них на сло ва, 
ци та та, број и струк ту ра ча со пи са, на уч них ску по ва и сту диј ских 
про гра ма у ви со ком обра зо ва њу по све ће них овом под руч ју ис тра-
жи ва ња ор га ни за ци је ука зу ју на зна чај и па жњу на уч ни ка ши ром 
све та. Ху серл ука зу је да: „(...) пут фи ло зо фи је иде у ду би не“, као 
и „да у ду би на ма ле же не ја сно сти, а у не ја сно сти ма про бле ми“2). 

Кри тич ко раз ма тра ње ути ца ја фи ло зоф ских уче ња и фи ло зо-
фи је на у ка на ис тра жи ва ње ор га ни за ци је по сло ва ња (с об зи ром на 
оства ре не ре зул та те) мо же би ти осло нац у тра же њу од го во ра на 
по ста вље на пи та ња. 

1) В. Вајт: Чо век ор га ни за ци је, Про све та, Бе о град, 1967.
2) Пре ма Hua: М. Узе лац, М.: Фе но ме но ло ги ја, Ве рис сту дио, Но ви Сад, 2009. стр. 113.
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УТИЦАЈ ФИЛОЗОФСКИХ УЧЕЊА НА ИСТРАЖИВАЊЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА

Ин тен зив на ис тра жи ва ња ор га ни за ци је по сло ва ња по чи ње у 
пр вим де це ни ја ма ХХ ве ка. Ис тра жи ва ње ор га ни за ци је је има ло 
два раз ли чи та при сту па. У САД је па жња усме ра ва на на пи та ња 
про дук тив но сти. У Евро пи је под ути ца јем Мак са Ве бе ра3) ко рен 
по тра жен у со ци о ло ги ји – по став ком ор га ни за ци је пред у зе ћа пре-
ма функ ци ја ма4). 

Ипак, оба при сту па чи не осно ву је дин стве не Кла сич не те о ри
је ор га ни за ци је ко ја  је има ла и још увек има ве о ма јак ути цај на 
ор га ни за ци ју пред у зе ћа. Теј лор5) и ње го ви след бе ни ци: Џил берт6), 
Гант7), Барнс8) и др. су те жи ште сво јих на сто ја ња усме ри ли ка ор га-
ни за ци ји рад ног ме ста, по ме ра ју ћи га ка ру ко во ђе њу пред у зе ћем. 
Ка рак те ри сти чан је став да овим ис тра жи ва њи ма да ју свој ство 
на у ке. Мун9) је, уз ин си сти ра ње на по де ли ра да и по ја ви хи је рар-
хиј ске струк ту ре, по тен ци рао ко ор ди на ци ју као де тер ми ни ра ју ћи 
прин цип ор га ни за ци је пред у зе ћа. Гу лик је ука зи вао на кри те ри јум 
по де ле ра да и ти ме по ста вио осно ве за про јек то ва ње ор га ни за ци је 
пред у зе ћа10). Ур вик11) је раз ра дио штаб ни об лик ор га ни за ци је пред-
у зе ћа, пре ци зи ра ју ћи уло гу шта ба као ин фор ма тив ну, са ве то дав ну 
и над зор ну. Х. Фа јол, Е. Да ле12) и Ур вик13) су по сма тра ли ра спон 
ру ко во ђе ња као фак тор ко му ни ка ци је. Под ути ца јем Ада ма Сми та, 
Макс Ве бер се за ла гао за по де лу ра да, као из во ру про дук тив но-

3) М. Ве бер: При вре да и дру штво, I и II књ., Про све та, Бе о град, 1976.
4) Х. Фаyол.: Ad mi ni stra tion In du stri el le et Ge ne ra le, (Pa ris, 1916) Ади џес, Но ви Сад, 2006.
5) Ф.В. Теј лор, Прин ци пи на уч ног ме наџ мен та, Рад, Бе о град, 1967.
6) Frank & Lil lian Jil lbreth,: Ap plied Mo tion Study, New York, Stur ges&Wal ton Co., 1917 
7) H.L. Gantt: Work, Wa ges and Pro fit, re pu blis hed, Easton, Pennsylva nia, Hi ve Pu blis hing 

Com pany, 1974
8) R. Barns: Mo tion and Ti me Study – De sign and Me as su re ment of Work, John Wi ley and Sons 

(first prin ted un der c/r by Barns, 1937), New York, 1980.
9) Ј. D. Mo o ney, A.C. Re i ley – пре ма: В. Бу лат, Те о ри ја ор га ни за ци је, Ин фор ма тор, За греб, 

1977, стр. 77.
10) L. Gu lick, Ur wick, eds.: Pa pers on the Sci en ce of Ad mi ni stra tion, пре ма И. Пер ко-Ше па ре-

вић, Те о ри је ор га ни за ци је, Школ ска књи га, За греб, 1975, стр. 17.
11) L. Ur wick, The Fun cti ons of Ad mi ni stra tion, In sti tu te of Pu blic Ad mi ni stra tion, Co lum bia 

Uni ver sity, New York, 1937. пре ма И. Пер ко-Ше па ре вић, стр. 17.
12) Е. Da le, Ma na ge ment: The ory and Prac ti ce, McGrow Hill Ko ka gus ha Ltd, Tokyo, 1973, 

пре ма В. Бу лат, стр. 70.
13) L. Ur wick, пре ма И. Пер ко-Ше па ре вић, стр. 19. 
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сти. Де фи ни сао је би ро крат ску ор га ни за ци ју пред у зе ћа14). Уво ђе-
њем иде алти па прак тич но је отво рио мо гућ ност за ис тра жи ва ње 
пу тем мо де ла15). Фа јол при хва та Ве бе ров функ ци о нал ни при ступ 
у ис тра жи ва њу дру штве них по ја ва и у ор га ни за ци ји пред у зе ћа16). 

Кла сич ну те о ри ју ор га ни за ци је ка рак те ри шу фи ло зоф ски 
кон цеп ти до ми нат ни за пе ри од ње ног на ста ја ња, као и под не бље 
(Евро пу и САД). За М. Ве бе ра је ка рак те ри сти чан ан ти по зи ти ви-
зам17) у со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма. Им пли цит но за ла га ње за 
ус по ста вља ње хар мо ни је струк ту ре (по де ле ра да по функ ци ја ма) и 
функ ци о ни са ња (кон ти ну и те та по сло ва ња) ука зу је на (оп шти) де-
тер ми ни зам. С дру ге стра не оке а на, Теј лор и ње го ви след бе ни ци 
при хва та ју и по зи ти ви зам Кон та18) и праг ма ти зам Пир са19).  

Нео кла сич на те о ри ја ор га ни за ци је, по ста вља те жи ште на 
уло гу чо ве ка са ци љем по сти за ња же ље ног ни воа про дук тив но-
сти20). Основ је би ла кри ти ка тре ти ра ња чо ве ка као пост ва ре ног 
би ћа у окви ру Кла сич не те о ри је ор га ни за ци је21). Пе ро раз ра ђу је 
по ја ву кон фли ка та, по тен ци ра моћ као јед ну од ди мен зи ја вред-
но сти22). Ис так нут је зна чај мо ти ва ци је и ко му ни ка ци ја23). Нео кла-
сич на ор га ни за ци ја не сум њи во при хва та би хе ви о ри зам, од но сно 
при ступ “hu man re la ti ons” (људ ских ре ла ци ја) чи ји је основ у праг-
ма ти зму, у ши рем сми слу ем пи рич ком по зи ти ви зму. 

Мо дер на те о ри ја ор га ни за ци је има фи ло зоф ску осно ву у ки-
бер не ти ци Н. Ви не ра24) и оп штој те о ри ји си сте ма Л. фон Бер та лан-
фи ја25). Зна чај Ви не ра на ис тра жи ва ње ор га ни за ци је је ви ше струк. 
По ред по врат не ве зе уво ди и тим ску ор га ни за ци ју. Ис ти че се да 
оп шта те о ри ја си сте ма те жи от кри ва њу и струк ту ре и про це са. 

14) М. Ве бер
15) Ibid
16) Х. Фа јол
17) Х. Рај хен бах: Ра ђа ње на уч не фи ло зо фи је, Но лит, Бе о град, 1964. 
18) О. Конт.: Курс по зи тив не фи ло зо фи је, Уни вер зи тет ска ри јеч , Ник шић, 1989.
19) Ч. С. Перс: Праг ма ти зам, Бо нарт, Но ва Па зо ва, 2002.
20) В. Бу лат, стр. 30. 
21) И. Пер ко-Ше па ре вић, стр. 25.
22) Ch. Pe row: De part men tal Po we rand Per spec ti ves in in du strial firms, Van der bilt Uni ver sity 

Press, 1970, пре ма И. Пер ко-Ше па ре вић
23) В. Бу лат, стр. 90.
24) Н.  Ви нер: Ки бер не ти ка, ИЦС, Бе о град, 1972. 
25) L. von Bert ha lanffy, von L.: Pro blems of Li fe – An Eva lu a tion of Mo dern Bi o lo gi cal and  

Sci en ti fic Tho ught, New York, Har per and Bru ders, 1952.
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Бол динг кла си фи ку је де вет ни воа сло же но сти си сте ма: на осмом 
је иден ти фи ко ва на људ ска ор га ни за ци ја, а на де ве том се ука зу је 
на тран сце ден тал не си сте ме26). Ти ме се у ис тра жи ва њу сло же них 
си сте ма, да кле и ор га ни за ци је по сло ва ња, уво де ме та фи зич ка про-
ми шља ња. 

Те о ре ти ча ри мо дер не те о ри је ор га ни за ци је ин си сти ра ју на 
кри ти ци Кла сич не и Нео кла сич не те о ри је ор га ни за ци је (пре ма В. 
Бу ла ту27)), као основ ном раз ло гу за уво ђе ње дру га чи јег при сту па 
ис тра жи ва њу. Раст по слов них су бје ка та ути че на сло же ност струк-
ту ре. У за о штре ној кон ку рен ци ји ра сте ути цај ва ри ја бли вре ме на 
и про сто ра. При ме на мул ти ди сци пли нар них зна ња до ла зи до све 
ве ћег из ра жа ја. За хва љу ју ћи ко смич ким ис тра жи ва њи ма у САД 
ис ко ра че но је из, до та да чвр сто по ста вље них, гра ни ца пред у зе ћа 
у ис тра жи ва њу ор га ни за ци ја уво ђе њем про јект ног ме наџ мен та28). 
Екс по нен ци јал ни раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у по чет ку 
ути че на ра ци о на ли за ци ју про це са, а за тим све ви ше на функ ци о-
ни са ње и ко нач но на струк ту ру ор га ни за ци је по слов них си сте ма29). 
Ути цај нео кла сич не те о ри је ор га ни за ци је усту па ме сто ме наџ мен-
ту стра ха30). Кон ти ну и тет у уво ђе њу ино ва ци ја да је за ма јац про-
ме ни струк ту ре по слов них си сте ма (Ш. Ши гео31), Х. Са то ши32), Е. 
Ма јерс33)). Мин цберг34) кон ста ту је про ме не у ор га ни за ци ји по слов-
них си сте ма и за ла же се за уво ђе ње си ту а ци о ног при сту па (con tin
gency ap pro ach) ор га ни за ци је по слов них су бје ка та. 

Иако је П. Дру кер још 1957. увео по јам пост мо дер не у ис тра-
жи ва ње ор га ни за ци је пред у зе ћа35), кон сти ту и са ње у по себ ну те о-

26) K. Bo ul ding, „Ge ne ral Systems the ory: The Sce le ton of Sci en ce“, Ma na ge ment Sci en ce, 
april, 1956, пре ма: И. Пер ко-Ше па ре вић

27) В. Бу лат, стр. 105.
28) I.D. Cle land, R.W. King: Systems Analysis and Pro ject Ma na ge ment, McGrow-Hill Bo ok 

Com pany, New York, 1975; 
 Н. Kerz ner, Pro ject ma na ge ment, Vam No strand Re im hard, Am In ter na ti o nal Thom son Pu-

blis hing, New York, 1995. 
29) С. Ко тли ца: Ин фор ма ци о нотех но ло шка па ра диг ма и еко ном ски раз вој, Ин сти тут еко-

ном ских на у ка, Бе о град, 1996.
30)  D.A. Wren: The Hi story of Ma na ge ment Tho ught, http://www.ama zon.com/Hi story-Ma na-

ge ment-Tho ught-Da niel-Wren/dp/0471669229#re a der_0471669229
31) Ши гео Шин го: Но ва ја пан ска про из вод на фи ло зо фи ја, Про ме теј, Но ви Сад, 1995.
32) H. Sa tos hi: In si de the Mind of Toyota, Pro duc ti vity Press, New York, 2002 
33) E.F. Meyers, M.P. Step hens: Ma nu fac tu ring Fa ci li ti es De sign and Ma te rial Han dling, Pe ar-

son, Pren ti ce Hall, New Jer sey, 2005
34) H. Mint zberg, J.B. Qu inn, S. Gho sal: The stra tegy pro cess, Pren tiss Hall, Lon don, 1998
35) П.Дра кер http://us.yhs.se arch.yahoo.com/avg/se arch?p=Post mo dern+or ga ni za tion+The ory 

&ei=UTF-8&type=yahoo_avg_hs2-tb-web_us&fr=yhs-avg&part ne rid=yhs-avg&YST_
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ри ју на ста је тек по след њих де це ни ја ХХ ве ка36).  Ка рак те ри ше је 
на гла ша ва ње дру га чи је уло ге чо ве ка за хва љу ју ћи ин тер ак ци ји са 
окру же њем (ко му ни ка ци је, мре жна ор га ни за ци ја, по лу-цен трич на 
ко ор ди на ци ја, де цен тра ли зо ва на кон тро ла). Вир ту ел на ор га ни за-
ци ја по ста је ка рак те ри сти чан сим бол пост мо дер не те о ри је ор
га ни за ци је по сло ва ња37). Та ко, Ду гин38) кон ста ту је: „Уоста лом, у 
по смо дер ни је вир ту ел но све:  но вац, за до вољ ства, култ, рад, дру-
штво, власт...“.

Пост мо дер на те о ри ја ор га ни за ци је има осло нац у струк ту-
ра ли зму. Струк ту ра ли зам се при ме њу је у ис тра жи ва њу ор га ни за-
ци је по сло ва ња (на при мер: Иши ка ва ди ја грам39)), ме то до ло шки 
струк ту ра ли зам у окви ру те о ри је про из во да (В. Ни ко лић, 2005, 
2006), број не порт фо лио ме то де. При сут на је те жња за раз у ме ва ње 
и ту ма че ње по ја ва ка рак те ри стич них за ор га ни за ци ју по сло ва ња. 
Исто вре ме но, све ви ше на гла ша ва се зна чај фи ло зо фи је на у ка у ис-
тра жи ва њу ор га ни за ци је по сло ва ња. Ве ро ват но је, да у од но су на 
прет ход не те о ри је пост мо дер на те о ри ја ор га ни за ци је нај сна жни је 
тра жи осло нац у фи ло зоф ским про ми шља њи ма. У ис тра жи ва њу и 
до ка зи ва њу при ме њу је се ди ја лог по угле ду на по сту пак ко ри шћен 
у ан тич кој фи ло зо фи ји40). По је ди ни ауто ри41),42), те о ри ја ма ор га ни-
за ци је да ју ста тус па ра диг ми – пре ма ста во ви ма Т. Ку на43). Best and 
Kel ner се освр ћу на про блем ту ма че ња и раз у ме ва ња у је зи ку, да кле 
хер ме не у ти ци, при ли ком раз ма тра ња про бле ма ка рак те ри стич них 
за пост мо дер ну те о ри ју ор га ни за ци је44).

b=11 
36) M.D. Pa ints: „Sto ri es of the Story tel ling Or ga ni za tion: a Post mo dern Ana liysis of Di sney as 

“Ta ma ra-Land”“, Aca de mi of Ma na ge ment Jo ur nal, 1995, Vol. 38. No. 4. 997-1035; http://
www.jstor.org/pss/256618

37) J.A. Swift, E.J. Ros, V.K.Omac ho nu: Prin ci ples of To tal Qu a lity Ma na ge ment, St. Lu is Press, 
Bo ca Ra ton, Flo ri da, 1998.

38) А. Ду гин, Ге о по ли ти ка пост мо дер не, Ни ко ла Па шић, Бе о град, 2009, стр. 30.
39) J.A. Swift, E.J. Ros, V.K.Omac ho nu
40) S. Best, D. Kel lner: PostMo dern The ory: Cri ti cal In ter ro ga ti ons, New York: The Gu il ford 

Press, 1991.
41) J. Sel lner: How to Work the 4 Le a der And Ma na ger Styles to De ve lop Pe o ple’s Ge ni us wit hin 

http://ezi ne ar tic les.com/?How-to-Work-the-4-Le a der-And-Ma na ger-Styles-to-De ve lop- Pe-
o ples- Ge ni us-Wit hin&id=2312224

42) Ј. Scher mer horn, Ј. Hunt, R. Os born: Or ga ni za ti o nal Be ha vi o ur, New York, 2005.
43)  Т. Кун: Струк ту ра на уч них ре во лу ци ја, Но лит, Бе о град, 1974.
44)  S. Best, D. Kel lner
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Ме ђу тим, ве о ма бр зо се ја вља кри ти ка пост мо дер не на у ке 
/4245), 4346)/, а ти ме и пост мо дер не те о ри је ор га ни за ци је: ука зи ва-
њем на ње ну там ну стра ну и гло ри фи ко ва ње Мек До нал ди за ци је, 
Ди зни фи ка ци је, Ла сВе га си за ци је и мо дер них шо пинг мо ло ва. У 
том кон тек сту се ука зу је да пост мо дер ну те о ри ју ор га ни за ци ју че-
сто ка рак те ри ше на сил ност47). Но, по но во се по ме ра клат но ис тра-
жи ва ња ка чо ве ку. Ти ме је по твр ђен овај об лик ду ал но сти ис тра-
жи ва ња у ор га ни за ци ји по сло ва ња.

Па жљи ва ана ли за до ми нант них на уч них по зи ци ја от кри ће да 
су ис тра жи ва чи ор га ни за ци је по сло ва ња увек има ли до вољ но слу-
ха за ак ту ел на пи та ња фи ло зо фи је на у ка сво га вре ме на. Теј лор са 
след бе ни ци ма се осла ња на ме ре ња и ве ри фи ка ци ју ре зул та та (Теј-
лор48), Џил берт49), Мај нард50)), исто вре ме но од ба цу ју ћи де тер ми ни-
зам. Праг ма ти зам на ста је на раз ме ђу XIX и XX ве ка у САД. Пре ма 
Пир су51) праг ма ти зам је „мак си ма екс пе ри мен тал не прак се“. Џемс 
ис ти че да је „сми сао људ ске ре ал но сти нео дво јив од на ше прак-
тич ке де лат но сти“52). При том се сма тра да по на ша ње чо ве ка ука-
зу је на зна че ње би ло ка квог на чи на ње го вог раз ми шља ња. Мид 
(Mead) и Дјуи53) (De way) ин си сти ра ју да је сти ца ње спо соб но сти 
са мо ра зу ме ва ња на осно ву ре ак ци је дру гих основ сти ца ња и све-
сти и са мо све сти. Пре тва ра ју ћи фи ло зо фи ју у опе ра тив ну на у ку, 
те жи ште по ста вља на ре ша ва ње да те си ту а ци је. Ис тра жи ва ње се 
усме ра ва ка оним „исти на ма“ ко је „нео д ре ђе ну и про бле ма тич ну 
си ту а ци ју“ пре тва ра ју у ре ше ња у скла ду са же ље ним ис хо дом. 
На те ме љи ма праг ма ти зма Е. Ма јо54) (Мayo) ре а ли зу је пр ви екс пе-
ри мент у дру штве ним на у ка ма (по гон Hawt hor ne). Са оп шта ва ње 
ре зул та та, 1927. до би је них овим екс пе ри мен том да је сна жну по-
дршк ку би хе ви о ри зму и по чет ком ХХI ве ка. Рор ти55) ин си сти ра на 
праг ма ти зму и у ери пост мо дер не. Од нос пре ма са зна њу исти не је 

45) J. P. Frost, Z. A. Le win, L. R. Daft: Tal kong Abo ut Or ga ni za tion Sci en ce, De ba tes and Di a
lo gue From Cros sro ads, Sa ge Pu bli ca ti ons, Inc., Tha u sedn Oaks, 2000. 

46) M. D. Pa ints
47) J. P. Frost, Z. A. Le win, L. R. Daft
48) Ф. Теј лор
49) Frank & Lil lian Jil lbreth
50) Мај нард, Х.Б.: Ин ду стриј ски ин же ње ринг, I-IV, При вред ни пре глед, Бе о град, 1973.
51) Ch. S Pi er ce: Col lec ted Pa pers, Har vard Uni ver sity Press, 1935.
52) В. Џемс: Праг ма ти зам, Де ре та, Бе о град, 1991.
53) J. De wey, The ory of Va lu a ti ion, пре ма М. Жи во тић, стр. 72.
54) Н. Р. Ле хрер: По јед но ста вље ње ра да, Па но ра ма, За греб, 1968, стр. 152. 
55) Р. Рор ти: Кон се квен це праг ма ти зма, Но лит, Бе о град, 1992, стр. 52. 
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исти: „За праг ма ти сте, исти ни та ре че ни ца ни је исти ни та због то га 
што од го ва ра ствар но сти, (...), не ма по тре бе да се пи та шта је чи ни 
исти ни том“. 

Под ути ца јем кри ти ка по чет ком ХХ ве ка оп шти по зи ти ви зам 
усту па ме сто ло гич ком, а за тим и ем пи риј ском по зи ти ви зму, за сно-
ва ном на ин дук тив ном ис тра жи ва њу (Рихт56), М. Жи во тић57)). Иако 
су ре зул та ти ло гич ког по зи ти ви зма би ли огра ни че ни (као по сле ди-
це осла ња ња на ин дук тив ни при ступ ис тра жи ва њу), до при нос је 
оства рен ап стра хо ва њем но вих на у ка, као и пре ци зним фор му ли-
са њем до та да нео д ре ђе них про бле ма. 

За хва љу ју ћи Кон ту58) при хва ћен је у кла сич ном по зи ти ви зму 
прин цип „ме то до ло шког мо ни зма“ на ко ме се и да нас ин си сти ра. 
Ова кав при ступ до нео је јед ну но ву по ја ву у на уч ном ис тра жи ва-
њу. Ха јек59) ука зу је да је са по зи ти ви змом „по че ла ти ра ни ја ко ју 
су ме то де и тех ни ке На у ке у уском сми слу вр ши ли над оста лим 
ди сци пли на ма“. На зи ва ју ћи ова кав при ступ сци ен ти стич ким оце-
њу је да „Сци ен ти стич ки, за раз ли ку од на уч ног по гле да, ни је не-
при стра сан не го ве о ма при стр сан при ступ, ко ји, пре раз ма тра ња 
свог при сту па твр ди да зна ко ји је нај по де сни ји на чин за ње го во 
ис тра жи ва ње“60). Ре зул та ти оства ре ни у тех нич ком и тех но ло шком 
раз во ју, ипак, ни су од го ва ра ли раз во ју ни дру штве них, а по го то во 
ху ма ни стич ких (Ge i ste wis sen schaf ten) на у ка.  

По пер уви ђа про бле ме ин дук тив ног при сту па па од ба цу је ова-
кав при ступ ис тра жи ва њу. Исто вре ме но ин си сти ра на ис ку ству61): 
„(...) ис ку ство се схва та као дру штве но, ин тер су бјек тив но, ак тив-
но; оно мо ра укљу чи ва ти и еле мент те о риј ског ми шље ња“. Уво ди 
хи по те тич ко-де дук тив ни при ступ у на уч но ис тра жи ва ње62), ко ји 
пре ра ста у са вре ме ни по зи ти ви зам. Раз ма тра про блем епи сте мо-
ло ги је и ра ста на уч ног са зна ња, па на гла ша ва да је ни ска ап со лут на 
ло гич ка ве ро ват но ћа ин фор ма тив не на уч не те о ри је ва жни ја „од са-

56) Г. Х. Рихт
57) М. Жи во тић
58) О. Конт
59) Ф.А. Ха јек: Кон тра ре во лу ци ја на у ке, ЦИД Под го ри ца, 1999, стр. 13-14.
60) Ibid, стр. 15
61) К.Р. По пер, пре ма А. Крон:  Ме то до ло ги ја и фи ло зо фи ја на у ке, Фи ло зоф ски ин сти тут 

Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град 2004, стр. 141.
62) К.Р. По пер: Ло ги ка на уч них ис тра жи ва ња, Но лит, Бе о град, 1973. 
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оп шта ва ња ве о ма без бед них, али пра зних бе зна чај но сти (плит ких 
сва ко днев них чи ње ни ца)63). 

Неј гел је за го вор ник на ту ра ли зма, да кле при сту па ис тра жи-
ва ња ко ја пра те ге не зу на ста ја ња не ке по ја ве, али уз осло нац на 
са вре ме ни по зи ти ви зам и праг ма ти зам64). Т. Кун је ука зао на фе но-
мен па ра диг ме, на уч ни став или при ступ ис тра жи ва њу при хва ћен 
у на уч ној за јед ни ци на јед ном под руч ју ис тра жи ва ња у ду жем вре-
мен ском пе ри о ду. 

При ме на по је ди них фи ло зоф ских уче ња у ис тра жи ва њу ор га-
ни за ци је пред у зе ћа у про те клом ве ку пред ста вље ни су та бе лом 1.  

Tabela 1.

Филозофска учења: Примена у истраживању
организације пословања

Филозофија науке Теорије организације

Класични позитивизам Индустријски инжењеринг
Прагматизам (бихевиоризам) Менаџмент људских ресурса

Савремени позитивизам Пословна администрација

Телеологија Управљање према циљевима
Теорија система Систем менаџмента квалитетом
Прагматизам (постмодерне) Реинжењеринг 
Постмодерна Организациона култура

Упоредни преглед примене филозофских истраживања у истраживању 
организације пословања

Из да тог пре гле да про из и ла зи да је ме то до ло шки при ступ ис-
тра жи ва ња ор га ни за ци је по сло ва ња за сно ван на по зи ти ви зму (ем-
пи риј ски или хи по те тич ко-де дук тив ни) и праг ма ти зму. Ус по ста-
вља ње ме ђу соб не ре ла тив но сти по је ди них под руч ја ис тра жи ва ња 
ор га ни за ци је по сло ва ња по ка зу је да је при хва ћен фраг мен тар ни 
при ступ Дил та ја65). 

Ана ли за кла си фи ка ци је из ве де на пре ма од ред ни ца ма на уч них 
ча со пи са са Томп со но ве ли сте66) ука зу је та ко ђе на пар ци јал ни при-
ступ (Та бе ла 2). Број на ве де них ча со пи са по ка те го ри ја ма тре ба 

63)  Ibid, стр. 24
64) Е. Неј гел: Струк ту ра на у ке – Про бле ми ло ги ке на уч ног об ја шње ња, Но лит, Бе о град, 

1974.  
65) В. Дил тај: Из град ња исто риј ског све та у ду хов ним на у ка ма, БИГЗ, Бе о град, 1980.
66) http://kob son.nb.rs/kob son.82.html
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при хва ти ти услов но, јер не ки ча со пи си при па да ју ви ше ка те го ри ја. 
Ипак не тре ба пре ви ше тру да да би се уви де ло да на ве де не ка те го-
ри је не од го ва ра ју бо гат ству те ма ти ке ор га ни за ци о них на у ка.

Табела 2 

По друч је 
ис тра жи-

ва ња

Ме-
наџ-
мент 

По-
сло ва-

ње

Опe ра-
ци о на 
истра-

жи ва ња

Ин дус-
триј ски 
ин же-

ње ринг

Ин же ње-
ринг, про-
из вод ња

Ре ла ци је 
у ин дус-

три ји,
рад

Број 
часописа 112 87 73 37 38 19

Пар ци јал ни при ступ ис тра жи ва ња гу би из ви да то та ли тет ор-
га ни за ци је по сло ва ња, не уви ђа под руч ја ко ја су не рав но мер но 
за сту пље на као пред мет ис тра жи ва ња. Ре зул та ти ис тра жи ва ња 
се ту ма че пре ма од но су ис тра жи ва ча, и ње го вих пси хо фи зич ких 
по зи ци ја, пре ма пред ме ту са зна ња што од го ва ра пој му ре ла ти ви-
зма67). Од су ство упо ред них ана ли за, ту ма че ње ре зул та та не за ви сно 
од кон тек ста и ам би јен та у ко ме се ис тра жи ва ње оба вља го во ри о 
ап со лут ном ре ла ти ви зму у на уч ној прак си ор га ни за ци је по сло ва-
ња, али и ор га ни за ци о них на у ка. При ме на ре зул та та ис тра жи ва ња 
у прак си ор га ни за ци је по сло ва ња сво ди се на иде ју као ини ци јал-
ној ка пи сли за тра же ње ре ше ња у кон крет ној жи вот ној си ту а ци ји. 
Уто ли ко је, ве ро ват но, оправ дан став ко јим се не ги ра ста тус на у ке 
у окви ру пред ме та и до ме на ис тра жи ва ња ор га ни за ци је по сло ва-
ња. 

Пој мом и кон сти ту ен ти ма на у ке ба ви ло се ви ше ауто ра (ви де-
ти ви ше код М. Мар ко вић68), Т. Кун69), М Са кан70), В. Ми лић71))

Под ра зу ме ва се да све на у ке ни су на истом ступ њу раз во ја. М. 
Мар ко вић72) ис ти че три фа зе у кон сти ту и са њу не ке на у ке. На сва-
ком ни воу је по треб но ис пу ни ти не ке фор мал не усло ве. На пр вом 
ни воу тре ба ис пу ни ти че ти ри: а) утвр ђи ва ња под руч ја ствар но-
сти (вр ста ис ку стве них чи ње ни ца и под руч је при ме не); b) из гра-
ђен је зик; c) из ве стан број хи по те за зна чај них за на у ку и d) ме тод 
ис тра жи ва ња. Овај ни во на у ка ка рак те ри ше „не ред“ фи ло зоф ске 

67) С. Ма рић: Фи ло зоф ски реч ник, Де ре та, Бе о град, 2004. 
68) М. Мар ко вић: Фи ло зоф ски осно ви на у ке, СА НУ, Бе о град, 1981, стр. 13.
69) Т. Кун, стр. 41.
70)  М. Са кан: Ме то до ло ги ја вој них на у ка, Вој но и зда вач ки за вод, Бе о град, 2006, стр. 72.
71)  В. Ми лић: Со ци о ло шки ме тод, Но лит, Бе о град, 1978, стр. 256.
72)  М. Мар ко вић, стр. 20.
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осно ве, па „у два раз ли чи та под руч ја исте на у ке (се) по ла зи од два 
ме ђу соб но не спо ји ва фи ло зоф ска прин ци па“73), по пут де тер ми ни-
зма и ин де тер ми ни зма у кла сич ној од но сно квант ној фи зи ци. И 
В. Ми лић74) раз ли ку је на у ке пре ма сте пе ну раз во ја. На нај ни жем 
сте пе ну раз во ја не ке на у ке по сто је ћа оп шта зна ња су из ве де на из 
ис ку стве них уоп шта ва ња, по ве за на пре ма ус по ста вље ном си сте му 
вред но сти и са кла си фи ко ва ним и си сте ма ти зо ва ним фон дом зна-
ња. При том В. Ми лић упо зо ра ва да из о ста нак те жње за из град њом 
од го ва ра ју ће те о риј ске осно ве во ди у „вул гар ни ем пи ри зам“, или 
се „гу би у ап стракт ним спе ку ла ци ја ма“75). Оба ауто ра ис ти чу да на-
у ке на ви шем ступ њу зна ња има ју утвр ђе не и ве ри фи ко ва не на уч не 
за ко не и си стем ски ин те гри сан фонд зна ња. 

У из во ђе њу од го ва ра ју ћих за кљу ча ка осло нац ће би ти ре зул-
та ти ис тра жи ва ња оба вље на у окви ру На у ке о ор га ни за ци је по-
сло ва ња. Под руч је ствар но сти На у ке о ор га ни за ци ји по сло ва ња 
од ре ђе но је упра во ор га ни за ци јом по сло ва ња – ње ним пред ме том 
и до ме ном76). Сва ка ко да су де фи ни ци је мно гих пој мо ва ја сно ис ка-
за не и при хва ће не од стра не ис тра жи ва ча, чи ме се до ка зу је ње го во 
по сто ја ње (ISO 9000:200877), /19/; из да ња до ма ћих ауто ра лек си ко-
граф ских збор ни ка: Ку ко ле ча78), П. Јо ва но вић79) – на при мер). 

Ап стра хо ва ње по је ди них на у ка прет по ста вља кри тич ку ана-
ли зу прет ход них ре зул та та. Ор га ни за ци ја по сло ва ња је под руч је 
ис тра жи ва ња ко је има нај ве ћи опус и ин тен зи тет, па се сма тра да 
мо же би ти од го ва ра ју ћи ре пре зент. 

Про бле ми ко ји се ја вља ју у прак си ор га ни за ци је по сло ва ња 
зах те ва ју ис ко рак из по сто је ћег си сте ма ис тра жи ва ња. Овај ис ко-
рак мо ра би ти до вољ но сна жан, али и уте ме љен ка ко би омо гу ћио 
про дор у прак си ис тра жи ва ња. По ме ну ти ис ко рак од сли ка ва хи-
по те зом, а за тим и по твр дом  На у ке о ор га ни за ци ји по сло ва ња (В. 

73)  Ibid
74)  В. Ми лић, стр. 302-304.
75)  Ibid, стр. 304.
76)  V. Ni ko lic: „Con tri bu tion to De ba te abo ut the Sci en ce on Bu si ness Or ga ni za tion”, Com mu

ni ca ti ons in De pen da bi lity and Qu a lity Ma na ge ment, An In ter na ti o nal Jo ur nal, Vol. 12,  Nо 
4, 2009,  pp. 5-12. 

77)  ЈУС ИСО 9000 : 2008, За вод за стан дар ди за ци ју, Бе о град, 2008.
78)   С. Ку ко ла ча, Ор га ни за ци о нопо слов ни лек си кон из ра за, пој мо ва и ме то да I-II, Рад, 

Бе о град, 1990.
79)  П. Јо ва но вић, ред.: Лек си кон ме наџ мен та, ФОН, Бе о град, 2003.
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Ни ко лић80), 2005). Де фи ни сан је њен пред мет и до мен (В. Ни ко-
лић81) 2005, 2009); из ве ден је ана ли тич ки при ступ ис тра жи ва ња ап-
стра хо ва њем (пи ра ми дал ног си сте ма) чи ни ла ца ор га ни за ци је по-
слов ног исте ма (В. Ни ко лић82) 2005, 2008, 2010). У ме ђу вре ме ну је 
пред ста вље на кла си фи ка ци ја на уч них под руч ја На у ке о ор га ни за-
ци ји по сло ва ња (В. Ни ко лић83) 2009) и ука за но на њен фи ло зоф ски 
кон цепт (В. Ни ко лић84), 2010). Има ју ћи у ви ду ре зул та те ви ше го ди-
шњих ис тра жи ва ња ов де ће се на зна чи ти основ на свој ства фи ло-
зоф ског кон цеп та На у ке о ор га ни за ци ји по сло ва ња, као ве ро ват но, 
нај о се тљи ви јег кри те ри ју ма.

Те жи ште ис тра жи ва ња ор га ни за ци је по сло ва ња све де но је 
на пред у зе ће или про је кат, па нео прав да но за не ма ру је про бле ме 
у окви ру при вред ног и дру штве ног си сте ма др жа ве, пра ви ла по-
сло ва ња у ме ђу на род ним усло ви ма, а са да у све ми ру и вир ту ел ном 
све ту ин фор ма ци о них тех но ло ги ја. 

Па ра ле ли зам у при ме ни при род них и дру штве них на у ка на 
под руч ју ор га ни за ци је по сло ва ња ре зул ти ра ју јед но вре ме ном, 
син хро ни зо ва ном де ло ва њу при род них за ко на и дру штве них нор-
ми. У по слов ним си сте ми ма, чи ја де лат ност при па да при мар ном 
и се кун дар ном сек то ру, при род не на у ке усме ра ва ју про цес тран-
сфор ма ци је ма те ри ја ла и енер ги је у го тов про из вод. Ти ме не по-
сред но ути чу на ор га ни за ци ју и про из вод ног и по слов ног про це са. 
У свим де лат но сти ма по слов ни су бјек ти се су сре ћу са ва ри ја бла-
ма: про сто ра, вре ме на и вред но сти. Дру штве ним нор ма ма уре ђу је 
се ор га ни за ци ја по сло ва ња (уз ну жно ува жа ва ње свој ста ва де лат-
но сти) и усме ра ва пре ма по тре ба ма по је дин ца и дру штва. Сло же-
ност дру штве них нор ми по тен ци ра на је ин тер ак ци јом чо ве ка, као 
и по слов ног су бјек та са окру же њем. 

80) В. Ни ко лић, 2005.
81) Ibid; Ni ko lic, V.: „Con tri bu tion to De ba te abo ut...“, 2009.
82) В. Ни ко лић, Дип тих...; Ni ko lic, V., Na sta sić, A.: „Or ga ni za ti o nal Cul tu re as Sig ni fi cant Fac-

tor in Im ple men ta tion of TQM – Ex pe ri en ce in Ser bian Eco nomy“, En gi ni re eng&auto ma
tion pro blems, Mo skva, 2010, Vol 7, No 1, pp 28-36; Ni ko lić, V.: „Ap pli ca tion of Analytic 
Ap pro ach in Or ga ni za tion De sign“, у In ter na ti o nal Sci en ti fic Con fe ren ce, 21 – 22. 2008, 
Uni tech 08, Ga bro vo, Bul ga ria 

83) Ni ko lic, V.: „Con tri bu tion to the struc tu re de ter mi na tion and ob ject the ory and sci en ce of bu-
si ness or ga ni za tion“, у 12th In ter na ti o nal Con fe ren ce, ICDQM2009, Ju ne, 25-26, Bel gra de, 
Ser bia

84) Ni ko lić, M. V.: „The In tro duc ti o nary Con si de ra tion on Phi lo sop hi cal Ba sis of the Sci en ce on 
Bu si nes Or ga ni za tion“, у 1st DQM In ter na ti o nal Con fe ren ce „Li fe Cycle En gi ne e ring and 
Ma na ge ment“, Bel gra de, Ser bia, 29-30. ju ne 2010.
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Све до ци смо раз гра ни че ња ста во ва по зи ти ви зма (укљу чу ју ћи 
и праг ма ти зам) на су прот фе но ме но ло ги је и хер ме не у ти ке. Про-
блем са зна ња је пред мет раз ма тра ња и ме та фи зич ке и ана ли тич ке 
фи ло зо фи је. Исто вре ме но, обе од ба цу ју де тер ми ни зам. Па ра докс 
је да у ери мо дер не про блем ор га ни за ци је по сло ва ња ни је пред мет 
ис тра жи ва ња фи ло зо фи је. 

Г. Х. вон Рихт85) ја сно на гла ша ва раз ли ку де тер ми на ци је из-
ме ђу при род них и дру штве них по ја ва. Сте пен де тер ми на ци је ор-
га ни за ци је по сло ва ња за ви си од сте пе на пост ва ре но сти чо ве ка 
у рад ном про це су. Уто ли ко се сте пен де тер ми на ци је при бли жа ва 
де тер ми на ци ји про це са у при ро ди. Ви сок сте пен де тер ми на ци је 
ре зул ти ра ви ше знач ном де тер ми на ци јом – по ра стом бро ја мо гу-
ћих ста ња ко ја су из ве де не из де лат них усло ва – ап стра хо ва них чи-
ни ла ца ор га ни за ци је по сло ва ња и окол но сти ма у ко ји ма по слов ни 
су бјект ег зи сти ра.

Пи та ње о пост ва ре но сти чо ве ка вра ћа нас на пи та ње од но-
са чо ве ка пре ма се би и пре и спи ти ва њу раз ло га соп стве ног бит ка, 
ква ли те та жи во та. Ов де сту па на сце ну фе но ме но ло ги ја, као из да-
нак ме та фи зич ке фи ло зо фи је. Ње на свој ства: тран сцен дент ност, 
има ги на ци ја, ин тен ци о нал ност – ис ка за на у све сти и са мо све сти, 
људ ском ду ху – пру жа мо гућ ност ис тра жи ва ња, ту ма че ња и раз у-
ме ва ња мо де ла бу ду ћих ста ња у ор га ни за ци ји по сло ва ња.

Ра све тља ва ње су шти не На у ке о ор га ни за ци ји по сло ва ња, па и 
ор га ни за ци о них на у ка, прет по ста вља ис ко рак у прав цу фи ло зо фи-
је фак ти ци те та Хај де ге ра86). По и ма ње ствар но сти зна чи кре та ти се 
у све ту чи ње ни ца, а чи ње ни це се мо гу от кри ва ти са мо у од ре ђе ној 
жи вот ној си ту а ци ји. У ор га ни за ци ји по сло ва ња жи вот на си ту а ци-
ја се од ли ку је ду а ли змом: де тер ми ни стич ки уре ђен си стем ак тив-
но сти ка ко би се оства рио циљ по слов ног су бјек та и пре ла ма ња 
основ них фе но ме на чо ве ка (ка ко их је већ Финк де фи ни сао) кроз 
при зму баш те жи вот не си ту а ци је. 

85) Г. Х. Фон Рихт 
86) М. Хај де гер: Он то ло ги ја – хер ме не у ти ка фак тич но сти, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 

2007, стр. 77.



- 392 -

ИСТРАЖИВАЊЕ  ...В.М. Николић, Д. Миленковић, Т. Танасковић

Табела 3

Предмет истраживања
Организација и рационализација (творевина и 
подухвата); 
Сопствена научна делатност

Домен истраживања Пословни простор
Метод Анализа чинилаца организације
Чиниоци организације Субјекти, процеси, ствари, својства
Варијабле Простор, време, вредности
Филозофски концепт Феноменолошки детерминизам
Феноменологија Организација људским потенцијалима
Детерминизам Пројектовање организације
Филозофија науке Онтологија и епистемологија знања

СВОЈСТВА НАУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОСЛОВАЊА

До са да шња ис тра жи ва ња ор га ни за ци је по сло ва ња – у окви ру 
по себ не на у ке – ка рак те ри ше ду ал ност у при сту пу. Пр ви при ступ 
се од но си на де тер ми ни стич ки при ступ про це си ма тех но ло ги је 
про из вод ње, од но сно про це ду ра ма у по сло ва њу. Дру ги при ступ је 
усме рен на су бјект, у пр вом ре ду на чо ве ка, на гру пу, за кључ но 
са по слов ним си сте мом, као но си о цу су бјек ти ви те та. Раз у ме ва ње 
на ве де не ду ал но сти прет по ста вља на пор за ду бље по ни ра ње у по-
сма тра ни про блем. Ово под ра зу ме ва уви ђа ње упо ред ног хо да де-
тер ми ни зма и фе но ме но ло ги је као од раз фи ло зо фи је фак ти ци зма: 
при хва та ње ре ал но сти да жи вот на си ту а ци ја по се ду је свој ство ду-
ал но сти: дру штве ног де тер ми ни зма, с јед не и фе но ме но ло шког си-
сте ма су бјект-објект, с дру ге стра не. 

Тек кри стал но ја сним ту ма че њем и ин тер пре та ци јом омо гу-
ћа ва се це ло ви то раз у ме ва ње да те жи вот не си ту а ци је. Та да се ра-
ди ре ше ња ис кр слог про бле ма мо же до не ти од го ва ра ју ћа од лу ка. 
Про из и ла зи да На у ка о ор га ни за ци ји по сло ва ња мо же ис ко ра чи ти 
у XXI век као по себ на, до ду ше још мла да, на у ка. Свој ства ове на у-
ке пре зен ти ра на су у та бе ли 3.

Ис тра жи ва ње ор га ни за ци је по сло ва ња има сна жну ин тер ак-
ци ју са број ним на у ка ма. По себ ним упо ред ним ис тра жи ва њи ма 
ор га ни за ци о них на у ка мо гу се утвр ђи ва ти њи хо ве спе ци фич не ка-
рак те ри сти ке. 
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

Ис тра жи ва ње ор га ни за ци о них на у ка има сна жну ин тер ак ци ју 
са број ним на у ка ма – ко је при па да ју раз ли чи тим на уч ним под руч-
ји ма. Мо же се ре ћи да су про бле ми ор га ни за ци о них на у ка пред мет 
мно гих дру гих на у ка.  Хај де гер87) при том, упу ћу је да се „на у ке раз-
гра ни ча ва ју они ме што се у њи ма осе ћа као код ку ће“. 

Струк ту ра ор га ни за ци о них на у ка ни је по дроб ни је раз ма тра-
на. Под руч је ис тра жи ва ња се све ви ше ши ри, уз све при сут ни је 
про ди ра ње у ду би ну по сма тра ног про бле ма. Ове на по ре не пра ти 
те жња да се из вр ши од го ва ра ју ћа си сте ма ти за ци ја под руч ја ис тра-
жи ва ња ор га ни за ци ја. Си сте ма ти за ци ју, кла си фи ка ци ју пред ме та 
ис тра жи ва ња оте жа ва су прот на тен ден ци ја, тен ден ци ја ин те гра ци-
је зна ња раз ли чи тих на у ка. Раз ме ре ин те гра ци је зна ња раз ли чи тих 
на у ка ука зу ју да је по јам мул ти ди сци пли нар них на у ка не до вољ но 
од ре ђен. 

Структура организационих наука није подробније разматрана. Подручје истраживања се 
све више шири, уз све присутније продирање у дубину посматраног проблема. Ове напоре не 
прати тежња да се изврши одговарајућа систематизација подручја истраживања организаци-
ја. Систематизацију, класификацију предмета истраживања отежава супротна тенденција, 
тенденција интеграције знања различитих наука. Размере интеграције знања различитих нау-
ка указују да је појам мултидисциплинарних наука недовољно одређен.  

Различите науке често разматрају исту појаву, свака из свог угла. Тада границе у истра-
живању постају ограничавајући чинилац. Различити степен интересовања за неки проблем 
утиче да интензитет и домет истраживања није подједнак у наукама које се граниче. Захва-
љујући О. Конту88 апстраховане су прве науке: „астрономија, физика, хемија, физиологија и 
(...) социјална физика.“ Данас, непуна два века касније, број наука мери се хиљадама – према 
истраживању Уједињених нација је апстраховано 2000 наука89. Од тада је интензивирано из-
двајање из нових наука. Зато графички приказ структуре и интеракције наука може предста-
вљати само индикацију, а не целовиту слику стварности.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сл. 1. Место организационих наука у односу на остале науке 

Истовремено, предмет истраживања организације се шири, све више улазећи у све поре 
друштвене стварности. Само подсећања ради, може се с обзиром на сл. 1, указати на пробле-
ме: организацију јавне управе као предмет правних и политичких наука; организације култу-

                                                 
88 О. Конт, стр. 62. 
89 П. Радивојевић: Организација науке – Модели самоуправне организације науке, Научна  
    књига, Београд, 1981, стр. 117. 
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Сл. 1. Место организационих наука у односу на остале науке

Раз ли чи те на у ке че сто раз ма тра ју исту по ја ву, сва ка из свог 
угла. Та да гра ни це у ис тра жи ва њу по ста ју огра ни ча ва ју ћи чи ни-
лац. Раз ли чи ти сте пен ин те ре со ва ња за не ки про блем ути че да 
ин тен зи тет и до мет ис тра жи ва ња ни је под јед нак у на у ка ма ко је 

87)  М. Хај де гер, стр. 77.
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се гра ни че. За хва љу ју ћи О. Кон ту88) ап стра хо ва не су пр ве на у ке: 
„астро но ми ја, фи зи ка, хе ми ја, фи зи о ло ги ја и (...) со ци јал на фи зи-
ка.“ Да нас, не пу на два ве ка ка сни је, број на у ка ме ри се хи ља да-
ма – пре ма ис тра жи ва њу Ује ди ње них на ци ја је ап стра хо ва но 2000 
на у ка89). Од та да је ин тен зи ви ра но из два ја ње из но вих на у ка. За то 
гра фич ки при каз струк ту ре и ин тер ак ци је на у ка мо же пред ста вља-
ти са мо ин ди ка ци ју, а не це ло ви ту сли ку ствар но сти. 

Исто вре ме но, пред мет ис тра жи ва ња ор га ни за ци је се ши ри, 
све ви ше ула зе ћи у све по ре дру штве не ствар но сти. Са мо под се-
ћа ња ра ди, мо же се с об зи ром на сл. 1, ука за ти на про бле ме: ор га-
ни за ци ју јав не упра ве као пред мет прав них и по ли тич ких на у ка; 
ор га ни за ци је кул ту ре у со ци о ло ги ји; хи је рар хиј ски струк ту ри са не 
ор га ни за ци је у пра во су ђу, здрав ству, обра зо ва њу...; про бле ме ор га-
ни за ци је тре нин га и так ми че ња у спор ту; ор га ни за ци је про из вод-
ње у ин ду стриј ским пред у зе ћи ма и по љо при вред ним га здин стви-
ма; ор га ни за ци је на уч них ис тра жи ва ња... Пра ви про бле ми на ста ју, 
на при мер, при ли ком кла си фи ко ва ња пси хо со ци јал них ис тра жи ва-
ња, при ли ком из град ње ли дер ске по зи ци је ја ча њем име на фир ме 
и ус по ста вља ња же ље ног ни воа од но са у јав но сти. Чи ње ни ца је 
да мно ге на у ке раз ма тра ју исту по ја ву, па гра ни це у ис тра жи ва њу 
не ке на у ке по ста ју пре пре ке ко је тре ба пре ва зи ла зи ти. При том, 
ин тен зи тет ис тра жи ва ња и до ме ти ис тра жи ва ња та квих по ја ва мо-
гу би ти раз ли чи ти. 

У ви со ком обра зо ва њу Ре пу бли ке Ср би је иден ти фи ко ва на су 
по ља: при род но-ма те ма тич ких на у ка, ме ди цин ских на у ка, дру-
штве но-ху ма ни стич ких на у ка, тех нич ко-тех но ло шких на у ка и 
умет но сти. Ве ро ват но је да ће се на бро ја ним по љи ма при кљу чи ти 
и по ље вој но-без бед но сних на у ка (као ре зул тат тран зи ци је у си-
сте му Од бра не). Ор га ни за ци о не на у ке су на сл. 2. по ста вље не у 
сре ди ште, сим бо ли зу ју ћи ин тер ак ци ју са на уч ним по љи ма. 

Исто вре ме но, по ло жај у сре ди шту по ља на у ка ука зу је на сло-
же ност и спе ци фич ност пред ме та ор га ни за ци о них на у ка. Ис ку ства 
у прак си  ће отво ри ти пи та ње ста ту са и уло ге ор га ни за ци о них на-
у ка (за јед но са ин фор ма тич ким тех но ло ги ја ма) у си сте му ви со ког 
обра зо ва ња.

88)  О. Конт, стр. 62.
89)  П. Ра ди во је вић: Ор га ни за ци ја на у ке – Мо де ли са мо у прав не ор га ни за ци је на у ке, На уч на 
    књи га, Бе о град, 1981, стр. 117.



стр: 379403.

- 395 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2011 год. (XXIII) X vol=30

ре у социологији; хијерархијски структурисане организације у правосуђу, здравству, образо-
вању...; проблеме организације тренинга и такмичења у спорту; организације производње у 
индустријским предузећима и пољопривредним газдинствима; организације научних истра-
живања... Прави проблеми настају, на пример, приликом класификовања психосоцијалних 
истраживања, приликом изградње лидерске позиције јачањем имена фирме и успостављања 
жељеног нивоа односа у јавности. Чињеница је да многе науке разматрају исту појаву, па 
границе у истраживању неке науке постају препреке које треба превазилазити. При том, ин-
тензитет истраживања и домети истраживања таквих појава могу бити различити.  

У високом образовању Републике Србије идентификована су поља: природно-матема-
тичких наука, медицинских наука, друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука и уметности. Вероватно је да ће се набројаним пољима прикључити и поље војно-без-
бедносних наука (као резултат транзиције у систему Одбране). Организационе науке су на 
сл. 2. постављене у средиште, симболизујући интеракцију са научним пољима.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сл. 2. Положај Организационих наука у односу на научна поља 

Истовремено, положај у средишту поља наука указује на сложеност и специфичност 
предмета организационих наука. Искуства у пракси  ће отворити питање статуса и улоге ор-
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Сл. 2. Положај Организационих наука у односу на научна поља

Фе но мен ор га ни за ци је се по ја вљу је у свим об ли ци ма дру штве-
не ствар но сти. При ли ком од ре ђи ва ња струк ту ре ор га ни за ци о них 
на у ка тре ба ува жа ва ти ве ри фи ко ва не ре зул та те на уч них ис тра жи-
ва ња и њи хо ву уло гу у раз во ју људ ске ци ви ли за ци је. Ме ђу тим, с 
об зи ром на прак су ис тра жи ва ња ор га ни за ци о них на у ка и кон ти-
ну и тет ши ре ња пред ме та, про из и ла зи да тре ба ука зи ва ти и на она 
под руч ја ко ји ма тек пред сто ји те жак пут до ка зи ва ња при па да ња 
по ро ди ци на у ка.

Сма тра се, да се у са да шњем тре нут ку мо же из дво ји ти гру па 
по себ них на у ка. Оне мо гу по ста ви ти и оправ да ти зах тев за кон-
сти ту и са ње у по себ ну на у ку или сна жно ку ца ју на већ отво ре на 
вра та:

1. Про јект ни ме наџ мент (Ру ко во ђе ње про јек ти ма),
2. Ma na ge mentsci en ce (Кван ти та тив не ме то де),
3. На у ка о ор га ни за ци ји по сло ва ња,
4. Мар ке тинг,
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5. Ло ги сти ка,
6.  Ин фор ма ци о не тех но ло ги је.
Ис ти че се да овај пре глед ни је и не мо же би ти ко на чан, па ће 

сле ди ти уво ђе ње но вих, по себ них на у ка. На ве де не на у ке има ју раз-
ли чи та свој ства. Не ке ка рак те ри ше спо соб ност при ме не у раз ли чи-
тим под руч ји ма дру штве не ствар но сти. Иако се на у ка о ор га ни за-
ци ји по сло ва ња усме ра ва на про бле ме ства ра ња но вих вред но сти 
по стиг ну ти ре зул та ти мо гу би ти при ме ње ни у оста лим ор га ни за-
ци о ним на у ка ма. Мар ке тинг се раз вио као под руч је из у зет но бит но 
за успех по ду хва та – по слов них, по ли тич ких, на по љу умет но сти... 
Ко ре ни ло ги сти ке, као на у ке су у вој ним на у ка ма. Да ли је из ли-
шно пи та ње да струч ња ци за ло ги сти ку у вој сци мо гу до при не ти 
ис тра жи ва њу ло ги сти ци у по сло ва њу, здрав ству... Раз ма тра ње уну-
тра шњег тран спор та у про из вод ним си сте ми ма вре ме ном се ши ри 
на про бле ме скла ди ште ња, кон тро ле за ли ха одр жа ва ња сред ста ва 
за рад. Про блем на бав ке (као по себ не функ ци је) пре ра ста у supply
chan ge ma na ge ment – ру ко во ђе ње и упра вља ње лан цем на бав ке.

На ред ну гру пу ор га ни за ци о них на у ка (В. Ни ко лић90)) чи не про
бле ми:

1. Ис тра жи ва ња ор га ни за ци је (ге не рич ки и хи је рар хиј ски 
уре ђе них) дру штве них си сте ма: др жав них, над др жав них (ре ги-
о нал них и/или вој них) и ме ђу на род них си сте ма. При ме ри су ор-
га ни за ци је си сте ма: вој ске, по ли ци је; пра во суд ни, здрав стве ни, 
по ли тич ки; обра зо ва ња, со ци јал ног збри ња ва ња, кул ту ре, спор та; 
ин фра струк тур них и ко му нал них си сте ма; за шти те од при род них 
ка та стро фа и т.сл. Иако не ке ин сти ту ци је ко је при па да ју не ком 
од на ве де них си сте ма, мо гу би ти про фит но ори јен ти са не (бол ни-
це, кли ни ке, шко ле, по зо ри шта, умет нич ке га ле ри је, адво ка ту ра, 
спорт ски клу бо ви и ли ге, на при мер), свој ства њи хо ве де лат но сти 
сна жно опре де љу ју њи хо ве ак тив но сти и при пад ност овим си сте-
ми ма.

2. Ор га ни за ци ја не про фит них ин сти ту ци ја је под руч је на ко ја 
је ука зао П. Дру кер91). Об у хва та ју ис тра жи ва ња: син ди ка та, вер-
ских ор га ни за ци ја, стру ков них, ин те ре сних, во лон тер ских асо ци-
ја ци ја, рад до бро твор них и дру гих фон до ва, не вла ди них аген ци ја, 
ор га ни за ци је из ви ђа ча, ло вач ка дру штва и др. Не про фит не ор га-
ни за ци је мо гу има ти сна жну хи је рар хиј ску на ци о нал ну, па и ме-

90)  В. Ни ко лић, 2009
91)  П. Дру кер, Ме наџ мент за бу дућ ност, Гр меч, Бе о град, 1995. 
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ђу на род ну струк ту ру. Њи хо ва сна га уто ли ко од ра жа ва ути цај на 
дру штве на зби ва ња.

3. По се бан пред мет ис тра жи ва ња ор га ни за ци о них на у ка је ис-
тра жи ва ње ин тер ак ци је чо ве ка и ор га ни за ци ја. Су штин ски, овај 
од нос се сво ди на су бјект-објект од нос, ко ји из вор но про у ча ва фе-
но ме но ло ги ја92). Ин ди ви ду ал ним и/или груп ним де ло ва њем чо век 
од ра жа ва соп стве ни су бјек ти ви тет93). Ап стра хо ва њем су бјек ти ви-
те та отво рен је пут те о ри ји од лу чи ва ња у ис тра жи ва њу ор га ни за-
ци ја. По врат но, ор га ни за ци је, ис ти чу ћи свој су бјек ти ви тет пра вом 
на од лу чи ва ње ути чу на ин ди ви дуу, чо ве ка.

Ко нач но мо же се ис та ћи, по себ на тре ћа гру па про бле ма ор-
га ни за ци о них на у ка. Ове на уч не ди сци пли не бр зо на сту па ју у ери 
пост мо дер не: ква ли тет (са ори јен та ци јом на раз ли чи та под руч ја 
дру штве не ствар но сти), за шти та жи вот не сре ди не, мо ни то ринг 
и тд.  

Но, па жња фи ло зо фи је на у ка ни је би ла усме ре на на про ми-
шља ње ор га ни за ци је по сло ва ња. Кон сти ту и са ње ис тра жи ва ња ор-
га ни за ци је по сло ва ња у по себ ни на у ку за сни ва се упра во на ње ном 
тре ти ра њу као фе но ме ну из ве де ног из фе но ме на ра да. 

* 
*  * 

У по тра зи за раз ло зи ма оп ста ја ња, по сто ја ња ор га ни за ци о них 
на у ка во ди ка фи ло зоф ским про ми шља њи ма. Чи ње ни ца је, да је 
у по себ ном на уч ном под руч ју ис тра жи ва ња: ор га ни за ци је пред у-
зе ћа, био при су тан ути цај фи ло зо фи је на у ка, ка рак те ри сти чан за 
од го ва ра ју ћи пе ри од. И по ред то га ни је био пре ва зи ђен ста тус те-
о ри ја ор га ни за ци је. Обим и ин тен зи тет ис тра жи ва ња у овом под-
руч ју, ра зу мљи во је да ни у ор га ни за ци о ним на у ка ма ни је мо гао 
би ти оства рен ста тус по себ них на у ка. Фраг мен тар ност и ап со лут-
ни ре ла ти ви зам у ис тра жи ва њу пред ста вља ју основ но свој ство 
ис тра жи ва ња ор га ни за ци је пред у зе ћа, па и ор га ни за ци о них на у ка 
уоп ште. Са та квим при сту пом ис тра жи ва њу те шко и да ће би ти 
мо гу ће ис пу ни ти еле мен тар не усло ве за сти ца ње ста ту са на у ке. 
Ипак по јам ор га ни за ци о них на у ка је оп ште при хва ћен у на уч ној 
за јед ни ци.

92) М. Да мја но вић, ред.: Фе но ме но ло ги ја, Но лит, Бе о град, 1975.
93) З. Па вић, ред.: Фи ло зоф ска хер ме не у ти ка – XX век у Не мач кој, Stu dia Cro a ti ca, За греб, 

1998.
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Уто ли ко утвр ђи ва ње струк ту ре ор га ни за ци о них на у ка пред-
ста вља ис ко рак. Ор га ни за ци о не на у ке су раз вр ста не у три гру пе 
ап стра хо ва њем: а) по себ них ор га ни за ци о них на у ка; b) по себ них 
дру штве них си сте ма; и c) оста лих под руч ја. Кла си фи ка ци ја ор га-
ни за ци о них на у ка отва ра мо гућ ност ис тра жи ва ња на мно го пре-
ци зни ји и од ре ђе ни ји на чин уз пот пу ни ји увид у це ли ну и до ме те.  

Ис пу ња ва њем зах те ва фи ло зо фи је на у ка о кон сти ту и са њу На у-
ке о ор га ни за ци ји по сло ва ња од ре ђен је њен пред мет и до мен, ана-
ли тич ки при ступ ис тра жи ва ња ап стра хо ва њем фак то ра ор га ни за-
ци је по слов ног си сте ма, пру жен до при нос кла си фи ка ци ји под руч-
ја ис тра жи ва ња. У осно ви, њен фи ло зоф ски кон цепт по тра жен је у 
фи ло зо фи ји фак ти ци те та, ува жа ва њем чи ње ни ца ко је ег зи сти ра ју 
у окви ру жи вот них си ту а ци ја ка рак те ри стич них за ор га ни за ци ју 
по сло ва ња. При том је ука за но на ду а ли зам ка рак те ри сти чан за 
жи вот ну си ту а ци ју: де тер ми ни стич ко од ре ђе ње тех но ло ги је про-
из вод ње и/или про це ду ра ма уре ђи ва ње ор га ни за ци је по сло ва ња и 
од нос су бјект-објект, као фе но ме но ло шки пред мет ис тра жи ва ња. 

Пе ри од пост мо дер не по ста вља пред ис тра жи ва че ор га ни за ци-
о них на у ка ве о ма зна чај не и но ве за дат ке. Из не ти при мер кон сти-
ту и са ња На у ке о ор га ни за ци ји по сло ва ња мо же би ти (уз ува жа ва-
ње спе ци фич но сти сва ке по себ не де лат но сти) по твр ђен на ред ним 
ис тра жи ва њи ма у окви ру по себ них ор га ни за ци о них на у ка. 

Vladimir N. Nikolic, Dejan Milenkovic, Tatjana Tanaskovic
INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL SCIENCE IN THE 

PERIOD OF POSTMODERN
Summary

Emer gen ce of in du strial so ci ety ra i ses a num ber of im por
tant qu e sti ons for re se ar chers and or ga ni za ti o nal sci en
ces. Exi sting the o ri es of or ga ni za ti ons (re la ted to in du
strial en gi ne e ring and bu si ness systems) are cha rac te ri zed 
by frag men ta tion and an ab so lu te re la ti vism. This po si tion 
is a re sult of the con ti nu o us dis pla ce ment of gra vity bet
we en the or ga ni za tion pro ces ses and in sti tu ti ons and on 
the ot her hand, the in ter ac tion of man and or ga ni za ti ons. 
The re fo re, pro per gu i dan ce can be dif fi cult for ot her or
ga ni za ti o nal sci en ce. The set ting of this qu e sti on and the 
se arch for an swers has a sta ke in the phi lo sophy of sci en
ce. By ac cep ting the facts in the li fe si tu a ti ons (du a lism of 
de ter mi nism and phe no me no logy) is the ba sis of the phi lo



стр: 379403.

- 399 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2011 год. (XXIII) X vol=30

sophy of fac ti city in the sci en ce on bu si ness or ga ni za tion. 
Pro blems of the or ga ni za tion are pre sent in all are as of 
hu man ac ti vity. This fact de ter mi nes the is sue of de mar ca
tion of or ga ni za ti o nal and ot her sci en ces. De ter mi ne the 
struc tu re and ab strac tion so me of or ga ni za ti o nal sci en ce, 
and spe cial are as of re se arch or ga ni za ti ons in the so cial 
systems is a step that al lows the in ten si fi ca tion of re se arch 
in the fu tu re.
Key words: phi lo sophy of sci en ce, the struc tu re, the sci
en ce on bu si ness or ga ni za tion, the phi lo sophy of fac ti city, 
phe no me no logy & de ter mi nism
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Resume

Period of transformation of the industrial revolution 
(modern) in the Postmodern (increase of industrial soci
ety) takes several decades. It was founded in the assump
tion that in addition to other social sciences and humani
ties (Geisteswissenschaften) sciences and organizational 
sciences should make a significant contribution.
Previous method of research organizations are character
ized by positivism and pragmatism, which he belongs. At 
different periods were present classical forms, through to 
the modern positivism. Pragmatism insists on a solution 
specific situation, unwilling to invest the appropriate effort 
to search for the truth. In this context, arises and behavior
ism, which focuses only on the result  the manifestation 
of the desired behavior of individual and collective being.
Research by the company has a significant and complete 
result from other organizational science. However, this re
search has no special status of science, but has reached 
only the status of some theories of organization. It points to 
the duality in the organization of the company, but did not 
insist on a fuller explanation of its grounds and causes. In 
every organization theory (classical, neoclassical, modern 
and postmodern) are the dominant elements of the builtin 
philosophy of science characteristic of the time in which 
they originated. The application of research results depen
dent on positivism and pragmatism is limited to expecta
tions that can help in those next few researches or problem 
solving in practice. Such an approach is characterized by 
fragmentation and relativism in the study characterized 
the Diltay.
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Overcoming the current situation implies a strong step 
forward, but with reliance on philosophy of science. The 
intensity of research in the organizational sciences is not 
equal the intensity. In addition, the concept of organiza
tional sciences has been accepted in the scientific com
munity, but are not abstracted certain someone. Therefore, 
establishing a solid and homogeneous structure of orga
nizational science should not be expected. Organizational 
sciences are separated to:
 a)  a group of special sciences:Project Management, 

Quantitative Methods (ManagementScience), The 
science on business organization, Marketing, Logis
tics and Information Technology;

 b) Group study of specific social systems:
  1.  Organizations (generic and hierarchically ar

ranged) social systems: the national, supra
state (regional and/or military) and interna
tional system;

  2. Nonprofit institutions organization; 
  3. Interaction of manorganization.
 c)  a group of other, relatively new Scientifics disciplines 

– typical for postmodernism.
The shift towards a philosophy of facticity (Heidegger) in 
relation to fragmentation and absolute relativism (Diltay) 
keep the respect of facts that exist in the reallife situa
tions. In her wrap deterministic governing transactions 
(as a reflection of the struggle of man with nature and 
the variables of business) and subjectobject relation
ship – characteristic for phenomenology. This approach 
enabled the transformation of research at the company 
in the science on business organization in accordance 
with the requirements of the philosophy of science. 
Emphasizing Organizational Sciences may have the testi
mony and in practical terms, the separation of the particu
lar scientific field.

 Овај рад је примљен 18. јула 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
новембра 2011. године.
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