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УТИЦАЈПОСЛОВНЕЕТИКЕ
НАОРГАНИЗАЦИОНОПОНАШАЊЕ

Сажетак
Пословнаетикачинизаконодавствокојепословниси
стемисебипрописујукакобирегулисалисвојпословни
животиподразумеваобавезудасепосаообавинаод
говарајућиначиниодговорностзањеговонеобавља
ње.Пословнаетика,данас,свевишедобијастрате
гијскозначење,јерсеупословнимсистемимаствара
јууправљачкисистемизаснованинаетичкимпринци
пима који им омогућавају да квалитетно и потпуно
одговоренаинтернеиекстернезахтевекојисеодњих
траже.Све више су успешни они пословни системи
који не одвајају етичност од профитабилности већ
ихуспешноинкорпорирајуусвоjпословнживот.По
словнаетикакаообликпримењенеетике,једанодвеч
нихоријентирафилозофијерада,прекопојединачних
делатностиморапромишљатихуманистичкоидру
штвеноостваривањечовекаиморалностпословања.
Пословнојетицирадјегенеричкообележје,јерјепо
словање које се заснива на раду носилац целокупног
друштваиживотауњему.Моралјеобликдруштве
не свестипроизведен деловањемобјективних закона
друштвеног развитка.Он представља свестљуди у
одређивањудобраизла.Етикакаонаукаоморалусма
тра да без усвајањаморалности неби било стабил
ног друштва у коме би пословање илима која друга
реална,производнаделатностмогледасеодвијајуу
релативноммиру и сигурности.Моралност покрива
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свељудскерадње,одкојихсунекеморалнодозвољене,
некеморалнообавезнеилиморалнозабрањене.Нешто
јеморалноисправноилипогрешноузависностиодпо
следицакојепроизилазеизтаквогпонашања.
Циљовоградаједасеукаженазначајетикеиетич
кихпринципа,којисесвевишеуглобалнојекономији,
морају уграђивати у управљачким системима свих
привредних субјеката без обзира на њихову, делат
ност, величину, стил лидерства и број заапослених,
каонасушносредствозаостваривањепројектованих
стратегијскихпословнихциљева.
Урадујекоришренаметодадедукцијегдесеизједног
општегставаозначајуиулозипословнеетикеусве
турадаипривређивањадошлодопојединачногста
ваоразматрањаупословнеетикенанивоупословног
системакаосубјектаиносиоцадруштвеногствара
лаштваипрофитабилности,стављајућиупрвиплан
улогуизначајљудскихресурсурсаињиховопонашање
каоносоцесвеукупнеефикасностииефективностиу
пословању.
Кључнеречи:пословнаетика,пословнисистем,орга
низационопонашање,морал,култура,кодекс.

САВРЕМЕНАМБИЈЕНТПОСЛОВАЊА

Dа на шња гло ба ли за ци ја при вре де и дру штва и свих ње них то ко-
ва све ви ше ина у гу ри ше отво ре ност, сло бо ду и ли бе ра ли за ци-

ју свих то ко ва пра ве ћи та ко је дан пла не тар ни про цес ко ји во ди све 
те шњем по ве зи ва њу дру штва и ње них еко ном ских су бје ка та, што 
под ра зу ме ва ви сок сте пен по ве ре ња ме ђу њи ма. Чи тав овај про цес 
ства ра ња свет ског еко ном ског си сте ма чи ји су су бјек ти по ве за ни у 
мул ти ди мен зи о нал ну мре жу, ка ко еко ном ских, та ко и со ци јал них 
и по ли тич ких ве за, да нас по ред свих ди ле ма у ко ји ма се на ла зи, 
по кре ће и ди ле му о од но су еко но ми је и ети ке. По слов ни си сте ми у 
ова квом ам би јен ту сво је де ло ва ње и ми си ју, ра ди оп стан ка и да љег 
раз во ја, мо ра ју ускла ди ти са пра ви ли ма ко ји вла да ју на хо ри зон ту 
са вре ме не еко но ми је. Они су ти ко ји све ви ше свој ке по слов не по-
зи ци је мо гу сте ћи са мо пу тем сна жне ме ђу на род не ори јен та ци је, 
ни ка ко осла ња ју ћи се на кла сич не фор ме по сло ва ња и по др шку 
на ци о нал не др жа ве. У гло бал ној еко но ми ји сва ки по слов ни си стем 
пре у зи ма сву од го вор ност у свом по слов ном де ло ва њу, по шту ју ћи 
при том гло ба не стан дар де, гло бал не прин ци пе, гло бал не ква ли-
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те те и дру га по слов на пра ви ла. То је на чин и фор му ла де ло ва ња 
и оп стан ка по слов них си сте ма у да на шњој мул ти ди мен зи о нал ној 
по слов ној мре жи. 

Са вре ме на гло бал на еко но ми ја у пр ви план ста вља ин те лек ту-
ал ни ка пи тал тј. за по сле не њиховa зна ња, спо соб но сти, ве шти не, 
уме ћа, мо ти ва ци ју, по на ша ње и за до вољ ство. За по сле ни и њи хов 
по ло жај ни су са мо струк ту ра већ основ од ко га све по чи ње и од 
ко га све за ви си. Зна ње је по ста ло стра те гиј ски ре сурс и из во ри ште 
кон ку рент не пред но сти и ди фе рен ци ја ци је на свет ском тр жи шту. 
Да на шња свет ска еко но ми ја оби та ва у са свим но вом ам би јен ту и 
но вој ге о кул ту ри, ко ја све ви ше по ред зна ња и стан дар да у еко ном-
ском сми слу по шту је и раз ви ја зна ња за но ве етич ке нор ме и об ли-
ке кор по ра тив не кул ту ре ко ји знат но ме ња ју и ути чу на по слов ну 
по ли ти ку, ор га ни за ци о но по на ша ње за по сле них и жи вот са вре ме-
ног по слов ног чо ве ка. Етич ко по на ша ње и етич ке нор ме и њи хо ва 
ва жност да нас се све ви ше уве ћа ва ју и ста вља ју на је дан пот пу-
но од го вор ни ји и зна чај ни ји ни во у сфе ри еко ном ског де ло ва ња. 
Са вре ме на еко но ми ја, у но вој ге о кул ту ри и пот пу но про ме ње ном 
ам би јен ту, про јек ту је но ве етич ке нор ме, но ве ко дек се по на ша ња 
и об ли ке кор по ра тив не кул ту ре и кли ме а ти ме и но ве об ли ке ор га-
ни за ци о ног по на ша ња у њи ма. Све ви ше је при су тан ве ћи сте пен 
ко ре ла ци је и по ве ре ња из ме ђу еко но ми је и ети ке, тј. мо ра ла и про-
фи та. Од су ство етич ких нор ми у са вре ме ном по сло ва њу на но си 
ве ли ку ште ту по слов ним си сте ми ма и укуп ној еко но ми ји.

ПОСЛОВНАЕТИКА–УЛОГАИЗНАЧАЈ

Ети ка је фи ло зоф ска ди сци пли на о мо ра лу. Ети ка је за пра во 
фи ло зо фи ја мо ра ла ко ја те жи не про ти вреч ном, ло гич ком, до след-
ном и це ло ви том си сте му зна ња о по ре клу мо рал ног де ло ва ња и 
су ђе ња о мо ти ви ма, сми слу, ци ље ви ма, нор ма ма мо рал ног по на-
ша ња и вред но ва ња.1)

Ети ка на у ка о мо ра лу зах те ва кри тич ки став пре ма по сто је ћој 
мо рал ној прак си ука зу ју ћи на сва раз ли чи та гле да ња љу ди и да ва-
ње вред но сне оце не и ука зу је на пра ве и искон ске вред но сти. Ети-
ка ис тра жу је и про це њу је мо рал не вред но сти оно га што је до бро 
или што ни је до бро, шта тре ба а шта не тре ба да бу де.

1) Су бо тић, Д.: Пословнаетикаивештинекомуницирања, КИЗ-Цен тар, Бе о град, 2007. 
стр. 1
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Под мо ра лом нај че шће се под ра зу ме ва си стем нор ми или пра-
ви ла људ ског по на ша ња. Да кле, мо рал или мо рал ни фе но мен је 
скуп оби ча ја, на ви ка, нор ми или пра ви ла по на ша ња ко ји ма се љу-
ди ру ко во де у сво јим по ступ ци ма.2)

Мо рал не вред но сти као што су: исти на, прав да, по ште ње, до-
бро та, чо ве ко љу бље, ху ма ност и дру го су ста ри је и ја че од свих 
дру гих људ ских вред но сти ко је је зна њем и исто риј ским раз во јем 
чо век ства рао. То је осно ва на ко јој се гра де све истин ске кул тур не 
вред но сти, све стра но обра зо ва ње и ви со ко и струч но зна ње. С пу-
ним пра вом се мо же ре ћи да су мо рал, кул ту ра и зна ње три основ на 
те ме ља на ко ји ма ста бил но сто ји зе мљи на ку гла и свет на њој.

При су ство по слов не ети ке од увек, а и у са вре ме ном гло бал-
ном об ли ку при вре ђи ва ња по слов них си сте ма од ве ли ког је а че сто 
и од пре суд ног зна ча ја ка ко за њи хов раз вој та ко и за њи хов да љи 
оп ста нак и де ло ва ње.

Да нас још не ма це ло ви те и све о бу хват не де фи ни ци је по слов-
не ети ке. Са ма по се би је ве о ма сло жен фе но мен да би јој се да ло 
трај но и де фи ни тив но од ре ђе ње. Та ко се да нас по слов ној ети ци 
при сту па као про це су об ли ко ва ња дру штве них од но са и њи хо вој 
мак си мал ној ху ма ни за ци ји ма где се они од ви ја ли. По слов на ети-
ка об ли ку је дру штве не од но се ма где год они би ли. С об зи ром да 
ак це нат ети ке ста вља мо на по слов не си сте ме и по слов не про це се 
у њи ма, ов де пр вен ство тих од но са и њи хо ва ху ма ни за ци ја се од-
но си на ме ђу људ ске од но се у про це су ра да и све га што је ве за но за 
успех и ре зул та те у ра ду

По слов на ети ка се за сни ва на прин ци пи ма и пра ви ли ма по на-
ша ња за сно ва них на оп штој и по слов ној кул ту ри ко ја до ми ни ра у 
по слов ним си сте ми ма. По слов на кул ту ра је од ве ли ког зна ча ја за 
по слов ну ети ку и те ме љи се на оп штој кул ту ри, кул ту ри го во ра и 
ле пог по на ша ња, на кул ту ри пи сме не и усме не ко му ни ка ци је уну-
тар по слов ног си сте ма и са окру же њем.Пред мет по слов не ети ке је 
скуп мо рал них нор ми и пра ви ла по на ша ња у свим по слов ним ак-
тив но сти ма усме ре ним ка успе шном про фи та бил ном по сло ва њу. 
Нор ме су уте ме ље не на вред но сти ма ко је се за сни ва ју на основ-
ним етич ким прин ци пи ма, њи хов са др жај се из ра жа ва су до ви ма 
о до бром и ло шем, успе шном по слов ном по на ша њу, њи хов циљ 

2) Ри чард, Џ.: Пословнаетика, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003. стр. 43
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је да се сви уче сни ци у по слов ним про це си ма оба ве жу на етич ко 
по на ша ње.3)

По слов на ети ка је на ци о нал на, ин тер на ци о нал на или гло бал-
на, као и по сло ва ње ко је не огра ни ча ва ју ни ка кве про из вољ не ге-
о граф ске гра ни це. По слов на ети ка на ла же да се по сао оба ви на 
од го ва ра ју ћи на чин и да се пре ду зме од го вор ност за успех или не-
у спех тог по сла. Не по што ва ње ети ке у по сло ва њу мо же до ве сти 
до то га да и нај ве ћи, нај у глед ни ји и нај у спе шни ји по слов ни си-
сте ми де лу ју не про ми шље но и не за ко ни то и та ко се бе до во де до 
ве ли ке ма те ри јал не и сва ке дру ге од го вор но сти. По сле ди це то га су 
по ред по ве ћа ња тро шко ва по сло ва ња и гу би так угле да у од ре ђе-
ној при вред ној гра ни или на од ре ђе ној те ри то ри ји, пи та ње да љег 
по слов ног де ло ва ња. По слов ној ети ци рад је ге не рич ко обе леж је, 
јер је по сло ва ње ко ји се за сни ва на ра ду но си лац це ло куп ног дру-
штве ног жи во та. 

По след ње го ди не про шлог ве ка обе ле жи ле су по слов но де ло-
ва ње и при вре ђи ва ње ко је је ме ђу на род но ори јен ти са но. Та ко је 
отво ре но но во по гла вље у раз во ју људ ског дру штва-гло ба ли за ци ја. 
Гло ба ли за ци ја у еко ном ском сми слу ре а ли зу је се кроз: гло ба ли за-
ци ју про из вод ње, гло ба ли за ци ју тр го ви не и гло ба ли за ци ју тр жи-
шта. На том прин ци о пу је фор ми ран ве ли ки број ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја ко је има ју за циљ об ли ко ва ње по на ша ња и по слов ног 
де ло ва ња на ме ђу на род ном ни воу, по пут Свет ске бан ке, Ме ђу на-
род ног мо не тар ног фон да, Ује ди ње них на ци ја и дру го.

Ова ко гле да но по слов на ети ка до би ја гло бал ни ка рак тер, где се 
од ре ђу ју пра ви ла по на ша ња у по сло ва њу на ме ђу на род ном ни воу. 
На су прот то ме ма ко ли ко те жи ли ства ра њу не ка квих уни вер зал них 
и оп штих мо рал них нор ми, мо ра ју се по што ва ти и ува жа ва ти све 
раз ли чи то сти ко је по сто је у по слов ним оби ча ји ма та мо где они по-
сто је, јер је ди но је та ко мо гу ће оства ри ти по слов не ак тив но сти и 
по сти ћи ви со ке по слов не ре зул та те. 

По слов на ети ка је про цес ко ји се стал но од ви ја и кре ће у не ком 
но вом ви шем сме ру од ин те ре са и зна ча ја за по сло ва ње и дру штве-
ни жи вот у це ли ни. Она се ме ња, али не про ла зи, она је у спре зи са 
про ме на ма-раз во јем чо ве ка и ње го вог ра да..

У ње ном сре ди шту је увек по сло ва ње и чо век у ње му. По тре ба 
за по слов ном ети ком и ње ним ин кор по ри ра њем у све ру по сло ва ња 

3) Ра до ва но вић, В.: Организационопонашање, МСТ-Га јић, Бе о град, 2009. стр. 98
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да нас је бит ни ја не го ика да.На ро чи то је то по треб но да нас у до-
ба из вр ше них гло бал них про ме на и до стиг ну том ци ви ли за циј ском 
сте пе ну раз во ја.

Да нас за хва љу ју ћи сте пе ну раз ви је но сти свих сег ме на та при-
вре де и дру штва, мо ра се мно го му дри је и со фи сти ци ра ни је при-
сту пи ти по слов ној ети ци. За то ће да нас по слов ни си сте ми сво је 
лич не по слов не ин те ре се мо ра ти усме ри ти ка по слов но етич ким 
вред но сти ма сва ког за по сле ног и оп штим етич ким вред но сти ма 
дру штва. По слов на ети ка је до брим де лом усло вље на и кор по ра-
тив ном кул ту ром ко ја је за сту пље на у по слов ном си сте му. Да нас 
успе шни по слов ни си сте ми има ју пре ци зно де фи ни са ну кор по ра-
тив ну кул ту ру, као за јед нич ки си стем вред но сти за по сле них.Пра-
вил ном кор по ра тив ном кул ту ром ус по ста вља ју се успе шне ве зе 
ор га ни за ци је са спољ ним окру же њем. Кор по ра тив на кул ту ра да-
је за по сле ни ма осе ћа ње не фор мал не и фор мал не оба ве зно сти на 
осно ву со ци ја ло за ци је ка ко да об ли ку ју сво је по на ша ње и шта тре-
ба у од ре ђе ној иден тич ној си ту а ци ји да ра де.4)

По слов ном ети ком је усме ре но и до брим де лом ко ор ди ни са-
но и ор га ни за ци о но по на ша ње за по сле них у по слов ном си сте му 
а ти ме је усло вље но и са мо за до вољ ство и по све ће ност по слу од 
стра не рад ни ка.

КОРПОРАТИВНАКУЛТУРА

Ор га ни за ци о на кул ту ра за по слов ни си тем је исто што и лич-
ност за по је дин ца. Ово го во ри да је ор га ни за ци о на кул ту ра основ-
на ди мен зи ја и оквир сва ког ор га ни за ци о ног ам би јен та ка ко за 
рад за по сле них та ко и за њи хов раз вој, мо ти ва ци ју и по на ша ње. 
Ор га ни за ци о на кул ту ра чи ни суп стан ци јал ни део укуп не сли ке о 
по слов ном си сте му. Ед гар Шејн де фи ни ше кор по ра тив ну кул ту ру 
као „....си же ва жних за кљу ча ка, из ми шље них, от кри ве них или раз-
ви је них од да те гру пе док се су о ча ва са про бле ми ма спољ не адап-
та ци је и уну тра шње ин те гра ци је, фор му ли са ном до вољ но до бро да 
се мо гу сма тра ти вред ним и као та кви пре но си ти но вим чла но ви ма 
ор га ни за ци је, као ис пра ван на цин, пер цеп ци је, раз ми шља ња и осе-
ћа ња за исте про бле ме....“ 5)

4) www.eco no mist.com
5) Jaнићијевић, Н.: Организационопонашање, Да та Ста тус, Бе о град 2008. стр. 321
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Кор по ра тив на кул ту ра пред ста вља си стем вред но сних огра ни-
че ња, ве ро ва ња, ста во ва, убе ђе ња, оби ча ја и ми шље ња на осно ву 
ко јих по слов ни си стем же ли да са вла да про бле ме екс тер не адап-
та ци је и ин тер не ин те гра ци је. Кор по ра тив на кул ту ра под ра зу ме ва 
ви зу ел не кон стан те рад ног про сто ра, стил ко му ни ка ци ја, етич ке 
нор ме уну тар по слов ног си сте ма, ме ђу људ ске од но се, про то кол, 
имиџ и дру го. Ор га ни за ци о на кул ту ра об ли ку је по на ша ње свих за-
по сле них. Сва ки по слов ни си стем има сво ју кул ту ру, ко ја мо же би-
ти ма ње или ви ше по год на и под сти цај на за оства ри ва ње раз во ја 
и успе ха по слов ног си сте ма. Кор по ра тив на кул ту ра у по слов ном 
си сте му ути че на: до но ше ње стра те гиј ских од лу ка, спо соб ност 
при ла го ђа ва ња окру же њу, раз вој људ ских ре сур са, ко ор ди на ци ју 
про це са уну тар по слов ног си сте ма, кон тро лу по на ша ња за по сле-
них, сма ње ње кон флик та у по слов ном си сте му, ја ча њу мо ти ва ци је 
и др. По слов на кли ма као про дукт кор по ра тив не кул ту ре и ре флекс 
до ми нант них вред но сти, нор ми, ста во ва, аспи ра ци ја и ве ро ва ња 
ко ја вла да ју ме ђу за по сле ни ма је уства ри вла да ју ћа ат мос фе ра и 
по се бан об лик со ци јал ног ам би јен та ко ји се од ре ђу је као ста ње 
пси хо со ци јал них од но са у по слов ном си сте му.

По слов на кли ма је вред но сно емо тив ни од раз кул ту ре по слов-
ног си сте ма и нај че шће је усло вље на на чи ном од лу чи ва ња, на чи-
ном ру ко во ђе ња, си сте мом рас по де ле за ра да, по ли ти ком упра вља-
ња људ ским ре сур си ма и др. Кли му чи не ре ла тив но трај ни, емо-
тив ни, со ци јал ни од но си и ме ђу људ ски од но си чла но ва по слов ног 
си сте ма као и ути цај тих од но са на по на ша ње за по сле них. Ве о ма 
ва жан уну тра шњи по слов ни сег мент успе ха је ор га ни за ци о но по-
на ша ње за по сле них и ме наџ мен та. Да нас успе шни по слов ни си-
сте ми-ком па ни је има ју пре ци зно де фи ни са ну кор по ра тив ну кул ту-
ру, као за јед нич ки си стем вред но сти за по сле них. До бром кор по ра-
тив ном кул ту ром ус по ста вља ју се успе шне ве зе по слов ног си сте ма 
са гло бал ним окру же њем.

Кор по ра тив на кул ту ра да је за по сле ни ма осе ћа ње не фор мал не 
и фор мал не оба ве зно сти на осно ву со ци ја ли за ци је ка ко да об ли ку-
ју сво је по на ша ње и шта тре ба у од ре ђе ној иден тич кој си ту а ци ји 
да ра де....“ по Ед га ру Шеј ну 6)

Кор по ра тив на кул ту ра у по слов ном си сте му ства ра основ за 
до бар ко декс по на ша ња, ус по ста вља ју ћи ме ри ла вред но сти као 

6) Ра до ва но вић, В.: Организационопонашање, МТС-Га јић, Бе о град, 2011. стр. 265
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и по тре бу за ускла ђи ва ње вла сти тог по на ша ња за по сле ног пре ма 
тим ме ри ли ма.

ОРГАНИЗАЦИОНОПОНАШАЊЕ

Ка ко је Eкономија на уч на ди сци пли на ко ја про у ча ва основ на 
пра ви ла по на ша ња и еко ном ске за ко ни то сти у еко ном ским ак тив-
но сти ма, ја сно се ви ди да по слов на ети ка је чвр сто ве за на за по-
слов ни успех сва ког при вред ног су бјек та. Еко но ми ју два де се тог 
ве ка ка рак те ри ше раз вој но вог при сту па из у ча ва ња људ ског фак то-
ра и по на ша ње по је ди на ца у по слов ном си сте му у ци љу по сти за ња 
утвр ђе них ци ље ва. То је при ступ ор га ни за ци о ног по на ша ња, ко ји 
се из у ча ва да нас на ни воу на уч не обла сти.

Ор га ни за ци о но по на ша ње је на уч на област ко ја се ба ви, љу-
ди ма у по слобвном си сте му, са ци љем да об ја сни ме на џе ри ма и 
за по сле ни ма од че га за ви си њи хо во по на ша ње и ка ко се на по на-
ша ње за по сле них мо же ути ца ти. Ор га ни за ци о но по на ша ње ба ви 
се ме ким „soft“ ди мен зи ја ма по слов ног си сте ма, што под ра зу ме ва 
да се од но си на за по сле не, од но сно људ ске ре сур се као укуп ну ин-
те лек ту ал ну, пси хич ку, фи зич ку и со ци јал ну енер ги ју и но си о це и 
ства ра о це све у куп ног дру штве ног, при вред ног, ор га ни за ци о ног и 
сва ког дру гог еко ном ског раз во ја.7)

Ор га ни за ци о но по на ша ње (Or ga ni za ti o nal Be ha vi or-OB) је 
при ме ње на на уч на област, ко ја се ба ви ис тра жи ва њем ка ко ор га-
ни за ци о ни, груп ни и ин ди ви ду ал ни фак то ри ути чу на по на ша ње 
љу ди у ци љу уна пре ђе ња ефи ка сно сти ор га ни за ци је и за до вољ ства 
за по сле них.

Ов де се из у ча ва по на ша ње љу ди у ор га ни за ци ји ја ма, од ни-
воа по је дин ца или ин ди ви ду ал ног ни воа ко га чи не: лич ност, пер-
цеп ци ја, уче ње, вред но сти, ста во ви и мо ти ва ци ја. Груп ног ни воа 
ко га чи не: гру пе, ти мо ви, ли дер ство, моћ, кон флик ти, ко му ни ка-
ци је, од лу чи ва ње. Ор га ни за ци о ног ни воа ко га чи не: ор га ни за ци о-
на струк ту ра, ор га ни за ци о на кул ту ра, си стем упра вља ња људ ским 
ре сур си ма, тех но ло ги ја. Kao и број не етич ке нор ме-ко дек си, број-
не упра вљач ке ме то де и ме ре ко је се мо гу ко ри сти ти ка ко би се 
ути ца ло на по на ша ње за по сле них у ор га ни за ци ја ма.8)

7) Пет ко вић, М. Организационопонашање, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град 2008. стр. 1
8) По џер, Џ.: Пословнаетика, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003. стр. 192
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Циљ ор га ни за ци о ног по на ша ња, је сте раз у ме ва ње, пред ви ђа-
ње, об ли ко ва ње и ути цај на по на ша ње љу ди у ор га ни за ци ји, ра ди 
што ве ће ефи ка сно сти тј. што ве ћих пер фор ман си ор га ни за ци ја, 
као и што ве ћег за до вољ ства са мих чла но ва ор га ни за ци је, за по сле-
них и ме на џе ра.

Об ли ко ва ње, усме ра ва ње и кон тро ли са ње по на ша ња за по сле-
них у про це су ра да упра вљач ка је ак тив ност ко јом се ба ви ме наџ-
мент по слов ног си сте ма. Под об ли ко ва њем по на ша ња под ра зу ме-
ва ју се упра вљач ке ме ре и ак тив но сти ко ји ма се ути че на про ме не 
и раз вој лич них, а до брим де лом и ко лек тив них ка рак те ри сти ка, 
као и на про ме не ам би јен та и окру же ња у ко ји ма се рад од ви ја. 
Об ли ко ва ње по на ша ња за по сле них укљу чу је број не етич ке нор ме, 
упра вљач ке ме ре и ак тив но сти ме наџ мен та, ко ји ма се ме ња и ка 
же ље ном прав цу усме ра ва по на ша ње за по сле них. На осно ву про-
ме не по на ша ња за по сле них у ор га ни за ци ји и њи хо во при ла го ђа ва-
ње на ста лој си ту а ци ји, по на ша ње се мо же ко ри го ва ти, про ме ни ти, 
уна пре ди ти и та ко учи ни ти ко ри сним за оства ри ва ње ци ље ва по-
слов ног си сте ма, што и је сте свр ха и циљ овог при сту па. 

Да на шња еко но ми ја и свет уоп ште на ла зе се у бр зом успо ну 
али исто вре ме но и у ја ко про мен љи вом, тур бу лент ном и не пред-
ви ди вом окру же њу. Тран сфор ма ци ја и раз об ли ча ва ње свет ске при-
вре де је све при сут ни је као и по че так јед ног но вог свет ског еко-
ном ског то ка ко ји је за по чео сво ју ми си ју на по чет ку два де сет пр-
вог ве ка.

Раз ви је ни свет да нас сво ју стра те ги ју раз во ја про јек ту је на 
осно ву људ ских ре сур са са по себ ним фо ку сом на њи хов ква ли тет 
тј. њи хо ва зна ња, као и на но вим ор га ни за ци о ним струк ту ра ма и 
про це си ма ко је да ју је дан са свим но ви тон у прак си ор га ни за ци је 
и ме наџ мен та. Нео дво ји ви део стра те ги је раз во ја је кон цеп та по-
слов не ети ке ко ја све ви ше про мо ви ше ли бе ра ли за ци ју свих еко-
ном ских су бје ка та и мо рал у њи хо вом рад ном де ло ва њу. На сце ну 
сту па ју но ве ак тив но сти и но ве ме то де ор га ни зо ва ња и ре ин же ње-
рин га про це са са ци љем да се об ли ку је ефи ка сна ор га ни за ци о на 
струк ту ра по слов ног си сте ма и рад ни ам би јент до сто јан чо ве ка. 

Да нас ви ше не го очи глед но се од нос пре ма за по сле ни ма у 
по слов ним си сте ми ма знат но и ра ди кал ни је про ме нио од стра не 
ме наџ мен та за раз ли ку од ста ва у ин ду стриј ском об ли ку при вре-
ђи ва ња, али он ту ни је стао, већ се тај од нос увек и све ви ше мо ди-
фи ку је, уна пре ђу је и ху ма ни зу је у ко рист за по сле них. За по сле ни 
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су да нас у сре ди шту ва жно сти све у куп них чи ни ла ца по сло ва ња и 
раз во ја уоп ште. 

Ор га ни за ци о но по на ша ње у по слов ним си сте ми ма пред ста вља 
на чин њи хо вог при ла го ђа ва ња про ме на ма у окру же њу, као и ус по-
ста вља ње ме ђу људ ских од но са у ње го вој струк ту ри. Ме ђу људ ски 
од но си као би тан сег мент ор га ни за ци о ног по на ша ња, за сни ва ју се 
на уло зи по је дин ца и гру па у функ ци о ни са њу по слов ног си сте ма. 

Ме ђу људ ски од но си по сма тра ју се из две пер спек ти ве и то:
– по је ди них из вр ши о ца, ко ји тре ба да упо зна ју ка рак те ри сти-

ке и про бле ме сво га и ту ђег по на ша ња у ор га ни за ци ји и
– ме на џе ра, ко ји тре ба да се оспо со бе да раз у ме ју по на ша ње 

љу ди са ко ји ма са ра ђу ју и ко ји ма упра вља ју.
По на ша ње љу ди уну тар по слов ног си сте ма по ста је све зна-

чај ни фак тор успе шно сти по сло ва ња, бу ду ћи да чо век пред ста вља 
њен сре ди шњи фак тор. Чо век је но си лац не са мо функ ци је из вр-
ше ња не го и упра вљач ка ак тив ност у по слов ном си сте му. За то се 
по слов ној ети ци и људ ском по на ша њу у по слов ном си сте му у са-
вре ме ној те о ри ји и прак си ме наџ мен та по све ћу је све ве ћа па жња, 
чи ме се до при но си ве ћој ху ма ни за ци ји про це са ра да, а ти ме и ве-
ћој успе шно сти по сло ва ња.

Усло ве за ра ди кал ну про ме ну по на ша ња за по сле них у по слов-
ном си сте му на во ди Фре де рик Теј лор још у де вет на е стом ве ку, да 
не ма пра ве про ме не у по на ша њу за по сле них, ме на џе ра и свих дру-
гих без „мен тал не ре во лу ци је“ ко ја мо ра да се до го ди у гла ва ма ка-
ко ру ко во ди ла ца та ко и рад ни ка, и јед ни и дру ги мо ра ју ра ди ти на 
то ме да се та ре во лу ци ја де си. „Мен тал на ре во лу ци ја“ ће се де си ти 
код за по сле них и свих оних ко ји су у до ди ру са ра дом са мо пер ма-
нент ним усва ја њем но вих са вре ме них зна ња, јер је ди но она ће им 
омо гу ћи ти да при хва те но ве вред но сти у свом ин ди ви ду ал ном и 
про фе си о нал ном по на ша њу. 

ЕТИЧКИКОДЕКСУПОСЛОВАЊУ

Етич ки ко декс је осно ва усме ра ва ња про фе си о нал ног по на ша-
ња при пад ни ка од ре ђе не про фе си је. То је пи са ни до ку мент ко јим 
се фор му ли шу етич ка пра ви ла и мо рал не нор ме за од ре ђе ну про-
фе си ју и њи ме се од ре ђу ју су штин ски до ме ни етич ког де ло ва ња 
и етич ке од го вор но сти и оба ве зан је за сви за по сле не. Етич ки ко-
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декс од ре ђу је пра ви ла ко ја тре ба да вла да ју људ ским по на ша њем и 
вред но сти ко ји ма тре ба те жи ти.

Мо рал је из раз ко ји се ко ри сти за озна ча ва ње оних по сту па ка и 
де лат но сти чи ја је ис прав ност или по гре шност од зна ча ја; и вред-
но сти ко је те де лат но сти и по ступ ци, не гу ју и при ме њу ју.9)

Мо рал је об лик дру штве не све сти про из ве ден де ло ва њем 
објек тив них за ко на дру штве ног раз вит ка. Он пред ста вља свест 
љу ди у од ре ђи ва њу до бра и зла. Ети ка као на у ка о мо ра лу сма тра 
да без усва ја ња мо рал но сти не би би ло ста бил ног дру штва у ко-
ме би по сло ва ње или ма ко ја дру га ре ал на, про из вод на де лат ност 
мо гле да се од ви ја ју у ре ла тив ном ми ру и си гур но сти. Мо рал ност 
по кри ва све људ ске рад ње, од ко јих су не ке мо рал но до зво ље не, 
не ке мо рал но оба ве зне или мо рал но за бра ње не. Не што је мо рал но 
ис прав но или по гре шно у за ви сно сти од по сле ди ца ко је про из и ла-
зе из та квог по на ша ња. 

Мно ге етич ке нор ме мо гу би ти про пи са не од од ре ђе не дру-
штве не за јед ни це и оче ку ју од сва ког по је дин ца ко ји пре тен ду ју 
за јед ни ци да их ува жа ва ју и да се пре ма њи ма и по на ша ју.

Тре ба раз ли ко ва ти прав не нор ме од мо рал них нор ми, оне се 
раз ли ку ју у по гле ду при ро де и при ме не санк ци ја. При ме на санк ци-
ја код не по што ва ња мо рал них нор ми је нео р га ни зо ва на и у на пред 
не пред ви ђе на. По себ на вр ста санк ци ја је гри жа са ве сти и она има 
ка рак тер санк ци је. Мо рал мо же да по слу жи као ко рек тив у ту ма-
че њу и при ме ни пра ва, и основ за ства ра ње не до ста ју ће прав не 
нор ме.

С об зи ром на раз ли чи тост на ци о нал них, кул тур них и дру-
штве них при ли ка у ко ји ма се од ви ја по сло ва ње, мул ти на ци о нал-
них ком па ни ја, про сто је не мо гу ће фор ми ра ње уни вер зал них етич-
ких пра ви ла и мо рал них нор ми ко је ће оба ве за ти све су бјек те, на 
раз ли чи тим де ло ви ма све та, да се пре ма њи ма и по на ша ју. Ов де се 
мо ра по што ва ти раз ли чи тост мо рал них схва та ња тј. етич ки ре ла-
ти ви зам. Чак иако би се у ова квим си ту а ци ја ма упо тре био мо рал ни 
ап со лу ти зам до шло би до број них од сту па ња и по мет њи у од ре ђе-
ним си ту а ци ја ма, као и ве ли ких гре ша ка у са мом по сло ва њу, што 
ука зу је да уво ђе ње мо рал ног ап со лу ти зма је про сто не мо гу ће. 

Та раз ли чи тост је на ро чи то из ра же на у да на шње вре ме, вре-
ме гло ба ли за ци је свет ске еко но ми је и при вре де уоп ште, ка да се 

9) Рај кас, С.: Уводупословнуетику, Бе о град, 2002. стр. 31.
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по слу је на свим де ло ви ма све та у раз ли чи тим дру штве ним за јед-
ни ца ма, на ци ја ма и њи хо вим за ко ни то сти ма, мо рал ним и етич ким 
нор ма ма. Ме ђу тим с пра вом мо же мо ре ћи да су број не мо рал не 
нор ме по сво јој са др жи ни че сто и слич не а не ке чак и исте, где се 
сва ки вид раз ли чи то сти из ри чи то мо ра и по што ва ти. 

И по ред то га раз ви је ни део све та те жи из град њи уни вер зал них 
стан дар да, кри те ри ју ма, прин ци па и пра ви ла оп ште ва же ћих за по-
је ди не гра не, де лат ни сти па чак и про фе си је ра ди лак шег функ ци-
о ни са ња у мул ти ди мен зи о нал ној по слов ној мре жи ко ја је све ви ше 
на сце ни.

Та ко су по слов ни ли де ри раз ви је ног де ла све та, Евро пе, Ја па-
на и Аме ри ке де фи ни са ли ме ђу на род не прин ци пе. Основ ни по сту-
ла ти на ко ји ма се за сни ва ју ови прин ци пи су: ка јо си ју и људ ско 
до сто јан ство.Ка јо си ју је ја пан ски по јам ко ји зна чи жи ве ти и ра ди-
ти за оп ште до бро. Људ ско до сто јан ство се од но си на вред но сти и 
ин те гри тет сва ког чо ве ка као ци ља, а не сред ства за оства ри ва ње 
ту ђих ци ље ва. 

Пр ви етич ки ко дек си де фи ни са ни су у окви ру по је ди них про-
фе си ја још у тре ћем ве ку пре но ве ере нпр. Хи по крат је још та да 
де фи ни сао етич ки ко декс ле ка ра у фор ми све ча не за кле тве ко ји је 
и да нас у при ме ни. Да нас ско ро да не ма обла сти у ко јој ни су де фи-
ни са ни етич ки ко дек си: тр го ви на, мар ке тинг, ра чу но вод ство, ту ри-
зам и др.

По слов ни си сте ми се од лу чу ју за про кла мо ва ње етич ких ко-
дек са као ис тру мен та у бор би про тив свих ви до ва ко руп ци је, пре-
ва ра и под ми ћи ва ња.

У осно ви си сте ма упра вља ња по слов ним си сте ми ма су вред-
но сти а ме ха ни зам за ар ти ку ла ци ју тих вред но сти је етич ки ко декс, 
ко ји спе ци фи ци ра етич ка пра ви ла. Ка да је у пи та њу ор га ни зо ван 
рад, етич ки ко декс би тре бао да бу де усме рен на: по што ва ње лич-
но сти свих ни воа за по сле них, не зло у по тре бља ва ње хи је рар хиј ског 
и ста ту сног по ло жа ја, из бе га ва ње ма ни пу ли са ња љу ди ма, во ђе ње 
ра чу на о ин те ре си ма гру пе, ти ма и по слов ног си сте ма у це ли ни, 
уоча ва ње и ре ша ва ње про бле ма, др жа ње да те ре чи, ко рект но по-
на ша ње у од но су на кон ку рен ци ју, под сти ца ње етич ког по на ша ња, 
на гра ђи ва ње пре ма ра ду и др.

Ка ко етич ки ко дек си по слов них си сте ма са др же број не етич-
ке нор ме по себ но тре ба обра ти ти па жњу да се при из ра ди етич ког 
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ко дек са укљу чи склад ност са за кон ским нор ма ма ко је су ва же ће за 
да ту де лат ност.

Етич ки ко декс је је дан од до ка за про фе си о нал ног ста ту са. У 
ње му се ја сно ре гу ли шу основ не вред но сти про фе си је, про фе си-
о нал на етич ка на че ла, про фе си о нал ни стан дар ди и кон трол ни и 
ди сци плин ски ме ха ни зми. Етич ки ко декс ме на џер ске про фе си је 
ин си сти ра на про фе си о на ли зму у ра ду и ода но сти про фе си ји, по-
ште њу и ин те гри те ту, од го вор но сти, тач но сти, исти но љу би во сти, 
са ве сно сти, ин ди ви ду ал ном и про фе си о нал ном етич ком уса вр ша-
ва њу, уна пре ђе њу зна ња, спо соб но сти и ве шти на, пер ма не нет ном 
обра зо ва њу и са мо ра зво ју, по што ва њу људ ских пра ва и др. 

Оно што је за јед нич ко мо рал но пра ви ло ко је се мо же при ме-
ни ти на укуп но гло бал но по сло ва ње у свим зе мља ма, де лат но сти-
ма и свим по слов ним си сте ми ма-ком па ни ја ма без об зи ра на вр сту 
по сла, на ци ју, ва же ће за ко не, је сте по што ва ње „мо рал ног ми ни-
му ма“, ко ји ин си сти ра да се не на но си на мер но не по сред но зло. 
Он је ва же ће пра ви ло за све за по сле не ма где они вр ши ли рад ну 
функ ци ју. 

***

Ети ка и ње но ин кор по ри ра ње у по слов ну сфе ру и жи вот по-
слов них си сте ма игра ве ли ку чак и до ми нант ну уло гу у њи хо вом 
ра ду, раз во ју и оп стан ку. Ети ка од на стан ка ор га ни зо ва ног об ли ка 
ра да па све до да на шњих да на успе шно оба вља сво ју ми си ју у уло-
зи за ко но дав ца, ко ју су по слов ни си сте ми про јек то ва ли као услов 
за ре гу ли са ње свог по слов ног жи во та. По слов на ети ка и ње на ва-
жност се да нас све ви ше уве ћа ва ра ђа њем гло ба ли за ци је као свет-
ског про це са ко ји све ви ше ина у гу ри ше и про јек ту је но ве етич ке 
нор ме и об ли ке кор по ра тив не кул ту ре и кли ме ко ји усло вља ва ју 
но ве об ли ке ор га ни за ци о ног по на ша ња. Она по ста је све бит ни ји 
кре а тор и ди зај нер по слов ног жи во та са вре ме ног до ба.

По слов на ети ка је са став ни део по слов не фи ло зо фи је и жи во-
та сва ког по слов ног си сте ма, јер је ди но се та ко у са вре ме ној гло-
бал ној еко но ми ји са на гла ше ном уло гом етич ких вред но сти, мо же 
по сти ћи ве ли ки број ци ље ва по чев од нај е ле мен тар ни јих ко јим се 
омо гу ћа ва и по спе шу је до ми на ци ја исти не над ла жи ма и до бра над 
злом, па пре ко етич ког обра зо ва ња и не го ва ња етич ких и кул тур-
них нор ми и мо ра ла, све до за шти те по је дин ца и ње го вих етич ких 
вред но сти од дру гих код ко јих до ми ни ра ју не е тич ке вред но сти.
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Етич ки ко декс као пи са ни до ку мент сва ког по слов ног си сте ма 
чи ни осно ву усме ра ва ња про фе си о нал ног по на ша ња, ко је је усло-
вље но број ним фак то ри ма, од ин ди ви ду ал них, груп них до ор га-
ни за ци о них, и њи хо во ускла ђи ва ње у рад ном окру же њу. Етич ки 
ко декс фор му ли ше етич ка пра ви ла и мо рал не нор ме ко је тре ба да 
вла да ју људ ским по на ша ња ем и вред но сти ко ји ма тре ба те жи ти, 
ути чу ћи та ко на укуп ну рад ну ат мос фе ру и укуп не по слов не ре-
зул та те. У по слов ној ети ци те мељ на на че ла по слов ног по на ша ња 
тре ба за сно ва ти на : за ко ни то сти ра да и по сло ва ња, про фе си о нал-
но сти, струч но сти, пра вич но сти, по ште ња, са ве сно сти и од го вор-
но сти.

Ка ко по слов ну ети ку и по слов ни ко декс са ми по слов ни си сте-
ми из гра ђу ју, уто ли ко је њи хо ва од го вор ност за етич ко по на ша ње 
и нај ве ћа. 
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VladimirRadovanovicandLjiljanaSavic
IMPACTOFBUSINESSETHICS

INORGANIZATIONALBEHAVIOR
Resume

Today,modern economyand its global orientation, ina
uguratesamodifiedrelationshipbetweeneconomicsand
ethics.Regardlessoftheeconomicindependenceandre
sponsibilityinitsbusinessactivities,eachbusinesssystem
hasbeensubmittedforapprovalandcompliancewithglo
balstandards,principles,qualityandother,stillvalid,ru
les.Thebasisofmoderneconomyisconsistedofintellec
tualcapital.knowledge,abilities,andskillsofemployees
inallspheresofbusiness
activity.Intellectualcapitalasacarrierofoverallcreati
vityisaverydynamiccategorythatneedstobeconstantly
developed and improved, in order to respond to current
changes.Today’seconomyandallitsflowsandprocesses
isresidinginatotallynewandchangedenvironment.This
newenvironmentistheresultofnewgeoculturethatraises
newethicalstandardsandnewormodifiedformsofcor
porateculturetobusinesssystems(companies)thatcom
pletelyalterandmodifyorganizationalbehavioroftheir
employees. The degree of correlation and trust between
economyandbusinessethics,thatis,moralandtheprofit,
isbecomingincreasinglystronger.Businessethicshasal
waysbeen,wasandstillisoneoftheeternalcursorofphi
losophyofworkanddeterminantinsettingwhatisgood
andwhatisevil,whetherinworkandbusinesseitherin
peoplelives.Initscenterisalwaysbusinessandmaninit.
Asregardstheeconomicaspectofhumancreativity,busi
nessethicsislegislationprescribedandfollowedbybusi
nesssystems(company)whileregulatingtheownbusiness
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life.Moralvaluessuchastruth,justice,honesty,kindness,
benevolence,humanity,andotherarestrongerandolder
thanallotherhumanvaluescreatedbymanduringthehi
storicaldevelopment.Thesearethefoundationsonwhich
allthatcivilizationvaluesarebuilt,thatis,thevalueson
whichthewholeworldandglobeis.
Aswetalkaboutbusinessethicsitshouldbenotedthatit
canbenational,internationalorglobal,andisanintegral
partofbusinesswhichdonotrestrictanyboundariesor
territorialdistance.Itrequiresbusinesssystems(compa
nies)togetthejobdoneproperlyandtakeresponsibilities
forthesuccessorfailureofsuchbusiness.Businessethics
itself ischanging,butdoesnotpass, it is inconjunction
withthechangesanddevelopmentofmanandhiswork.
Today’sglobaleconomyimposesaneedonbusinesssys
tems(companies)todesigncodesofethicsasabasisfor
directingtheprofessionalconductformembersofcertain
professions.Ethicalcodesaredefinedbytherulesandva
luesthatshouldgovernhumanconduct.
Regarding the diversity of national cultures and social
conditionsinwhichbusinessofmultinationalcompanies
isconducted,itissimplyimpossibletoformtheuniversal
ethicalrulesandmoralnormsthatwouldrequireallenti
tiesindifferentpartsoftheworldtobehaveinaccordance
with them. The diversity of moral norms, ethical relati
vism,mustbeappreciated.Thatmeansthatthereisnomo
ralabsolutism,becauseinthatcasetherewouldbeanu
merousdiscrepanciesandconfusioninthewholebusiness,
whichwouldnotresultinafavorablebusinesseffects.The
commonmoralrule,thatcanbeappliedtothetotalglobal
businessinallcountries,sectorsandallbusinesssystems
(companies, regardlessofoccupation,nationality,appli
cable laws) is respect for the“moralminimum”;which
insists on not doing the harm intentionally and directly.
Thisisvalidruleforallemployeesnomatterwherethey
performtheirwork.
Businessethicsaslegislationtoregulatebusinesslifefor
all businesses subjects, which today conduct their busi
nessmissionatincreasinglyunceartainty,shouldbecome
anintegralpartoftheirbusinesspolicy.Sobusinesspo
licyisgainingstrategic importanceasaresponsetothe
situationandenvironmentinwhichbusinesstrendsofmo
dernorganizationalsystemsaregoingaswellasthelifeof
everybusinessmanasanindividualinit.
Successfulbusiness systems, regardlessofnationalityor
globalorientation,willbeonlythosewhichdonotsepa
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rateethicsfromprofitability,butputthesetwodimensions
ofbusinesslifeinastrongercorrelationandrelationship.
Keywords:businessethics,businesssystem,organizatio
nalbehavior,ethics,culture,codex.

 Овај рад је примљен 24. децембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. јуна 2013. године.
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