
КАКО ПРИСТУПИТИ УРЕЂЕЊУ ДРУШТВЕНИХ ОДНОСА КОЈИ CE ТИЧУ НАСЛЕЂИВАЊА1. Главно питање које ce поставља y погледу регулисања материје наслебивања састоји ce y начину приступа датој проблематици будући да je област наследноправних односа y нас поодавно уребена. Ту постоје два пута: узети текст Закона о наслебивању и, y мери y којој то социјалне потребе намећу, новелирати га или напустити постојећи текст и присту- пити изради новог текста. Опредељење за једну од тих могућности, пре свега, претпоставља познавање односа духа, структуре, начела и конкрет- них регула Закона о наслеђивању према токовима савременог живота.2. Закон о наслебивању написан je крајње брижљиво. Он не пати од претераног техницизма, иако je y њему вештина планског и научног из- лагања — и то скоро неприметно — у пуној мери дошла до изражаја, тако да му ce не може пребацити да je неприступачан и оптерећен терминима и појмовима чија утаначеност представља непознаницу за оне који нису упућени y њихове финесе и научну апаратуру из домена модерне законо давне технике. Његов je речник једар, рељефан и стручан, a реченице кратке, складно компоноване и релативно лако разумљиве. Ништа y ње- му није натегнуто, y чворишта заплетено и непотребно опширно. Он je пун прозрачних бистрина које својом лепотом плене не само оне који имају задовољство да га примењују на живу и увек покретљиву стварност већ и оне који га проучавају y сфери теорије, као и сваког његовог чита- оца. Његова je магистрална одлика напуштање идеје универзалности зако- на y смислу његове самодовољности и y складу са тим, стављање судије y стваралачку позицију. Он je натопљен назорима који успешно могу да слу- же циљевима једне високо уравнотежене социјалне политике. Закон о наслеђивању јесте, несумњиво, правно дело првог реда и његов текст, по- сматран y целини, не уступа — sit venia verbo — место тексту било којег савременог закона о наслеђивању.3. Основна начела Закона о наслебивању почивају на неким од темељ- них поставки нашег друштва у овој фази изградње нових друштвених односа. Ту, пре свега, долазе: господарење човека над резултатима соп- ственог рада као постулату његове дезалиенације и битном услову на- претка y области материјалног и духовног стваралаштва; једнакост свих грађана као наследника и, y блоку, одбацивање збирке категорија про- 



808 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАшлости базираних на припадности раси, нацији, религији, полу, узрасту и др.; равноправност наследника истог степена и квалитета сродства; сло- бода располагања имовином за случај смрти; продужење дужности стара- ња о материјалном обезбеђењу ужег круга сродника; поштовање интереса супруга као оставиочевог наследноправног следбеника; посебно старање о интересима малолетних или пунолетних али пословно неспособних наслед- ника; нарочито уважавање имовинских и других пажње вредних прилика појединих наследника; поименично одређивање разлога због којих ce не- може постати наследник y конкретном случају итд.Одредбе Закона о наслеђивању — цењене појединачно и y глобалу — показале су, безмало, пуно слагање са тежњом времена. Неке од њих по- седују велику моћ повијања за потребама живота, јер je њихов редактор добро знао да je стварност непрекидни извор нових социјалних факата и зато их je и формулисао тако да та факта могу покрити. To су нови еле менти који појединим установама дају потребну гипкост и тако им омо- гућују да излазе y сусрет стварности. Да je таквих установа више на подручју интестатског наслеђивања, добит би, по нашем мишљењу, била још већа. Из реченог (и, наравно, нереченог) да ce закључити да je Закон о наслеђивању успешно извршавао друштвену улогу која му je намењена и да je снагом свог ткива реверзибилно деловао на живи организам по на- челу ex facto oritur ius, што ће, поред осталог, рећи да je он прилагодљив потребама социјалног живота и способан не само да прати његов ток веђ и да подстиче његов прогресивни и хуманистички развој.4. Иако фактички живот Закона о наслеђивању показује да je он редигован на подлози познавања прошлости, прилика кад je писан и про- дирања y бит стварносги којој има да служи, никако не значи да je он — кад ce осмотри са свих његових страна — имун од извесних мањкавости. Сматрамо да ова констатација важи, али она ништа не одузима његовој вредности већ му, напротив, иде y прилог и сведочи да je он nomos који ce само пожелети може. Треба, међутим, пре него што наведемо неке од тих недостатака, подвући да су они двојаки: они који су последица ретро- градности текста y односу на његов нацрт и они који су to ab ovo. Уз to, ваља нагласити да би ce једва нашла која одредба за коју би ce могло ка- зати да je током времена изгубила корак са друштвом стварности.У недостатке које, по нашем виђењу, не би требало заобићи спадају и ови: наследноправни положај ванбрачне деце, постојање извесне таме y граничној зони додирних елемената прве тачке члана 47. и четврте тач- ке члана 131, уређење наследноправних односа по основу адоптивног срод- ства, обим круга сродника као законских наследника, однос формуле де- поноване у члану дванаестом и идеје којом je прожета, ахематизам изве- сних правила интестатског наследног реда, дејство права представљања y негативној наследничкој изјави и др.5. Ваљало би члан 23. y целини укинути и изречено рећи да ванбрач- на деца и њихови потомци имају према својим сродницима иста наследна права као и брачна деца и њихови потомци. Истина, ово друго би ce под- разумевало из чињенице брисања члана 23. и из правила депонованих y другим члановима Закона о наслеђивању односно другим правним актима укључујући ту и одговарајућа начела Устава, али — с обзиром на моћ 



809УРЕБЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ОДНОСА КОЈИ CE ТИЧУ НАСЛЕБИВАЊАнавике — не би било на одмет уклонити сваку могућност дилеме за било кога. Природни, али y бити секундарни, подстицај човека за допуњаваг њем полова, с једне стране, и његов урођени, али у суштини примарни, нагон за продужењем врсте иманентни су атрибути људског бића. При- рода не познаје правне облаиде. Јуристичке тоге увело je класно друштво. Постојање факата који брачној вези дају првенство над слободном ве- зом, није аргумент који je достојан да говори против људске природе. Они су само класно условљени елементи и једино y тој релацији имају изве- сну вредност. Једно je, дакле, неминовни, трајни и племенити процес, a друго je вештачка, привремена и класна творевина. Но, и кад та основна разлика не би постојала, то још никако не би значило да би, разумно су- дећи, за „грех" природе требало кажњавати онога који je продукт тог „греха” и то — упркос очигледности чињенице да je он савршено невин — крајње брутално.Неједнакост између деце, заснована на породичном пореклу најре- љефније и најизразитије je испољена y наследном праву. Небрачној деци ускраћена су права која не значе ништа друго до логичну последицу по- стојања биолошке везе настале рођењем између њих и њихових сродника као једне од подлога законског наслеђивања. Ту ce, дакле, y суштини од друштва не тражи да оно било шта да ванбраној деци, већ само да им не снемогућава оно што им по природи ствари припада. Овде ваља уочити разлику да инегалан наследноправни положај ванбрачне деце y односу на исти положај брачне деце има двојак смисао: онај који значи постоја- ње нараштаја првог и нараштаја задњег реда и који првопоменуте фавори- зује a другопоменуте запоставља или потпуно игнорише и, онај који омо- гућава брачној деци и другим сродницима да ce обогате и за део, односно цело наследство, само зато што су ванбрачна деца дискриминисана. Тако, на пример, чукунунука мајке оставиочеве мајке са којом ce овај налази y седмом степену колатералне линије сродства и са којом je сродан искљу- чиво преко женских сродника, биће његов наследноправни следбеник иако га можда (a y наше доба скоро извесно) није познавала или чак ни знала да он постоји, док ће најближи сродник, и то још потомак, остати на цеди- лу. Неразложност je овде доведена до краја и сувишан јој je било какав коментар. Овај апсурдитет има, на жалост, свој домицил и y нашем пози- тивном праву.Буржоаска правна наука није штедела напоре да изнађе оправдање неједнакости деце као наследника. Створена je теорија чије je учење пре- васходно засновано на овим закључним судовима: основ породице чини брак, основну јединицу целе заједнице чини породица, стабилност државе има за претпоставку стаменост основне ћелије. Из овако саткане приче није било тешко извући закључак да би изједначење небрачне деце са брачном децом представљало поткопавање темеља целог друштвеног и државног сколпа и да, према томе, интерес небрачне деце ваља жртво- вати y име виших и општих иитереса. Битно je, дакле, било изборити ce за једну тезу по којој ванбрачна деца спадају y основна друштвена зла, a дискриминаторски однос према том „злу" наметао ce сам по себи. Овом учењу доста je припомогла и хришћанска црква својим ставом према не- 



810 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАбрачним односима и деци из тих односа. Трагови основних гледишта посто- је и данас y свести извесног броја људи наших народа и народности и са њима ce мора рачунати, али нипошто не као са фактором о коме би y пред- стојеђој реформи наследноправног стања ванбрачне деце ма и најмање тре- бало водити рачуна. Последње што би ce смело дозволити била би нејед- накост деце y домену интестатског наслеђивања. Мора ce одлучно супрот- ставити и одолети искушењу да наша земља и даље буде отаџбина маће- хинског односа према ванбрачној деци као наследноправним сукцесорима. Овде je, из изузетно дугог ланца важних разлога, довољно акцентовати два момента: прво, нечовечан однос према ванбрачној деци y законском наслеђивању саставни je део подлоге дехуманизације људског створења и тај скарадни остатак прошлости нема право на опстанак у друштву чији je кредо човек и, друго, y нас je од ослобођења до сада рођено преко девет стотина хиљада ванбрачне деце, a то je социјални факт пред којим треба стати.6. Бедно место ванбрачне деце као наследника један je од значајни- јих узрока настојања измене њнховог статуса путем установе позакоњења. Ова je установа и данас присутна y многим правима, без обзира на то да ли ванбрачна деца имају законско наследно право према неким или под извесним условима према свим својим сродницима или то право уопште немају и, ако имају, да ли je величина њиховог наследног дела равна вели- чини наследног дела брачне деце или није. Њу познаје и наше право и до њене примене долази y случају склапања брака између родитеља небрач- ног детета или на основу одлуке суда. Нужно je, али — по нашем мишље- њу — и довољно да je брак закључен, a споредно je да ли je он пунова- жан или неважеђи. Ако ce y домену интестатског наслеђивања новог за- кона о наслеђивању инаугурише оно што je најбоље, најфиније и најбит- није — једнакост све деце, отпада и разлог даљег постојања прописа (члана 24) који ванбрачну децу као наследнике ставља y позицију коју имају брачна деца.7. Правило je да нико не може отуђити туђе право и оно je угра- ђено y механизам Закона о наслеђивању. „Ништав je уговор — вели изрично Закон о наслеђивању — којим неко отуђује наследство коме ce нада" односно да „одрицање од наслеђа које није отворено нема никаквог правног дејства” (чл. 109, ст. 1. и чл. 140, ст. 1). Сфера домашаја овог пра- вила требало би да ce протеже и на наследноправну наду будући да ова по својој правној природи и није субјективно право. Закон je, међутим, направио изузетак кад je реч о претку и потомку, јер je y другој алинеји члана 140. статуирао одредбу по којој ce потомак који поседује потпуну пословну способност може, под условима предвиђеним y закону, уговором с претком одрећи наследства које би му припало након смрти овог дру- гог. Сматра ce да та могућност поспешује примену уговора о уступању и расподели имовине за живота и да она чињенички y народу постоји. Не- могуће je порицати њено фактичко постојање, али ce може тврдити да су њени заговорници и реализатори скоро искључиво мушкарци односно да je њихово постојање главни мотив њеног извођења. Наша истраживања показала су да je потомак који ce одрнче будућег наследства редовно лице женског пола и да предак има потомке мушког пола. Што ce тиче сло- 



УРЕБЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ОДНОСА КОЈИ CE ТИЧУ НАСЛЕБИВАЊА 811боде опредељења потомака, она су индикативна y том смислу да ce озбиљ- но, може сумњати y њено стварно односно потпуно постојање. Распола- гање будућим наследним правом често je y ствари један од начина којим ce онемогућава остварење принципа равноправности полова на подручју законског наслеђивања. He види ce довољно убедљивих разлога због којих би установу из наведене алинеје члана 140. требало задржати.8. Еволуција сврхе усвојења као правне установе за нас je од посеб- ног интереса с обзиром на делимичну једностраност кретања њеног смера. Решење које постоји y многим савременим правима, па, дакле, и y нашем праву има y виду интерес усвојеника. To je, могло би ce рећи, како реак- ција на бројне и разноврсне злоупотребе које су вршене (и које ce ту и тамо и данас врше) путем адопције, тако и става по коме заснивање гра- ђанског сродства утемељује збрињавање адоптираног. To ce на плану на- следног права огледа y солуцији да посинак (поћерка) и они који од њега потичу имају према поочиму (помајци) наследна права једнака на- следним правима природних потомака овог другог, осим ако при усвојењу та права нису ограничена или сасвим искључена, али да наведена права немају према сродницима грађанског родитеља, док, напротив, поочим (помајка) и њихови сродници нису интестатски наследници посинка (по- Нерке), a тиме — и то a fortiori — ни његових сродника.Нама ce чини да je остало недовољно примећено како ce механизам. који треба да обезбеђује корист за усвојеника донекле окреће управо про- тив оних којима je намењен. Конституисање непотпуног усвојења — a подела на потпуно усвојење и оно које то није извршена je с погледом. на неједнакост њихових наследноправних дејстава — претпоставља посто- јање усвојиочевог првостепеног потомка y моменту заснивања грађанског сродства. Такво решење кочи фреквенцију примене адопције. Искључење узајамности y наслеђивању између усвојиоца и усвојеника независно од елемената случаја, такође не иде y прилог повећавања броја примене ове установе. Оно што временски долази касније и што има мањи значај оне- могућава егзистенцију оног што долази раније и што има много већи зна чај. Према томе, разумно би било уклонити оно што ce појављује као препрека остваривању сврхе усвојења. Отуда би члан 25. Закона о насле- ђивању ваљало једним делом изменити и то y том смислу што би и адоп- тант могао наследити адоптата уколико суд нађе да за то y конкретном случају постоје оправдани разлози. To би, на пример, био случај са оста- релим и економски слабо стојећим грађанским родитељом који je својим' умним и физичким радом и трошењем имовине подигао, васпитао и обра- зовао посинка односно поћерку. Реална могућност примене ове нове солу- ције била би минимална, јер je њена реализација условљена дефункцијом усвојеника који je млађи од усвојиоца бар осамнаест година живота и непостојањем његових потомака, који би могли и хтели да буду усвојени- кови наследноправни следбеници, али би на психолошком плану за лице које има намеру да узме туђе малолетно дете за своје, односно за лице које као усвојилац улаже свој труд и економска добра на духовни и фи- зички развој усвојеника, значила одређено спокојство и ослонац. Осим тога, ваљало би новелираном тексту додати одредбу по којој сужење или 



812 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАелиминисање наследних права адоптата према адоптанту не би требало везивати за постојање адоптантове рођене деце.9. Круг сродника као законских наследника сачињавају сви оставио- чеви крвни и грађански сродници из силазне линије сродства, сви његови крвни сродници из узлазне линије сродства и одређени крвни сродници из побочне линије сродства (чл. 9). Кад ce он пажљивије погледа види ce ,да je веома широк и има ce утисак да потиче из времена чврстих род- бинских веза, постојања већих кућних заједница, минималне покретљиво- сти становништва и великог броја оних којима наслеђена добра представ- љају материјалну подлогу егзистенције. Његово поређење са круговима сродника као законских наследника y упоредном праву показује да он спада y ону групу која има претерано велики обим круга сродника. Није, међутим, наодмет приметити да je развој ишао управо линијом сужавања круга сродника као интестатских наследника. Ту, разуме ce, треба имати мере и не допустити да крајности дођу до изражаја, a тога je y правима неких земаља већ било. Има још један разлог — и он je за нас мерода- ван — који показује да je односни круг у нас непотребно велики и да би га ваљало сузити. Наша испитивања показују да ce y преко девет десе- тина случајева наслеђивања као сукцесори појављују припадници првог наследног реда (потомци и брачни друг), a међу њима најчешће остави- очева деца. To ce може објаснити чињеницом да људи редовно умиру при- родном смрћу и да иза себе остављају пород, с једне стране и стављање потомака y примарну парентелу односно y оквиру ове постојање првен- ства деце, с друге стране. Уз то, не би данас било лако изнаћи ваљане разлоге за решење по коме су наследноправни следбеници умрлог и нај- удаљенији потомци деда и баба из очеве односно материне лозе као при- падници трећег наследног реда. Споне које су некада постојале и које су, бар кад je била реч о мушким колатериалима са којима je покојник био сродан искључиво преко лица мушког пола, везивале тако удаљене по- бочне сроднике одавно су покидане и сада претежно имају историјску вредност, и на добром су путу да оду y оставу за старе ствари. Веђ ce данас наше поимање буни против могућности позивања на наслеђе треће- степеног или неког даљег потомка оставиочевог другостепеног претка, a не друштвено-политичке заједнице иако je образовање и rpo предмета зао- ставштине покојник добрим делом стекао захваљујући улагањима и напору друштва, док, вероватно, y томе онај тако далеки сродник није имао било каквог учешћа.Из предњег би ce дало закључити да круг сродника као нетестамен- талних наследноправних сукцесора треба смањити. Ту постоје три могућ- ности: смањење извршити y побочној линији сродства, смањење извршити и y побочној и y правој линији сродства и, иајзад, смањење извршити само y правој линији сродства. У погледу ове последње чини ce да не постоји потреба за преиначавањем постојећег решења. Дилему би, евен- туално, могла изазвати неограниченост праве линије y њеном усходном делу. To њено обележје je, међутим, више теоријског карактера, јер услед неминовног деловања биолошких закона поступног одласка предака са позорнице живота улазна линија сродства обухвата једва неколико гене- рација. Ако узмемо да поколења долазе на свет сваке двадесет треће године 



УРЕБЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ОДНОСА КОЈИ CE ТИЧУ НАСЛЕБИВАЊА 813и да оставиоци умиру природном смрћу y шездесет деветој години живота, онда би оставиочев другостепени предак y тренутку делације био стар 115 година. Осим тога, потенцијалност да наследници буду даљи преци услов- љена je непостојањем читаве серије сродника који образују први и други наследни ред. Остаје, према томе, првонаведена могућност, али ce ту по- ставља више питања као што су: да ли баријеру поставити на линију између наследних редова или не, да ли унутар наследних редова извршити ограничење или не, да ли увести извесне модалитете y зависности од тога ко конкурише на наслеђе и др. Наше je мишљење да би садашњи систем по коме, да тако кажемо, важи правило: све или ништа, ваљало напу- стити. У ери бурног индустријског развоја, велике покретљивости станов- ништва и атомизације породице нема разлога да сви побочни сродници из трећег наследног реда буду законски наследници. Ваљало би темељно раз- мислити да ли они уопште треба да буду оставиочеви сукцесори. Што ce тиче колатерала из другог наследног реда, могао би ce оспоравати опор- тунитет постојања свих њих као нетестаменталних наследника. Посебно je деликатно питање да ли деца и даљи потомци оставиочевих сестричина, сестрића, синовица, синоваца, братичина и братића треба да конкуришу на наслеђе заједно са преживелим брачним другом. Ако je, на пример, Бојана оставиочева супруга, a њена санаследница Марија А. која je ћерка Рахеле Б. која je, пак, ћерка оставиочеве сестричине Зумре Ц., питање je има ли ту аргумената који својом социјалном тежином и конексијом са осе- ћањем правичности оправдавају такво решење и који би јој могли дати визу на даљи опстанак. Коначно, ако постоје животна факта — a ми сма- трамо да постоје — која намећу потребу да ce смањи постојећи круг срод- ника као интестатских наследника, онда то подразумева и сужење круга сродника као нужних наследника, Домашај сужења овог другог делимично ће детерминисати домашај смањења оног првог.10. Одредба члана 12. Закона о наслеђивању која изрично говори о деци из ранијих оставиочевих бракова, изазвала je дивергентна мишљења и у доктрини и y судској пракси. Једно од питања које je овде спорно тиче ce ванбрачне деце. Законодавац je при доношељу предњег члана поглавито имао y виду пасторчад која потичу из ранијих бракова преми- нулог супрута, али то нипошто не значи да ce одредбе тога члана не про- тежу и на ванбрачну децу. Како, пак, о томе постоје контроверзе, с једне стране и како су премисе односног члана недовољне за реализацију која би ce могла пожелети, с друге стране, неопходно je тај члан изменити y том смислу што би покојникова деца добијала понаособ два пута више од брачног друга, али само под условом постојања ових пропозиција: по- стојање детета које не потиче из односа са надживелим брачним другом, већа вредност имовине брачног друга од износа наследничке квоте која би му припала кад би наследство било подељено на једнаке делове и став суда да je примена односног повећања y конкретном случају оправдана. Дакако, став суда заснивао би ce на резултатима брижљивог испитивања и оцене свих околности датог случаја. He може ce, на пример, занемарити чињеница да брачни друг има економска добра чија je укупна вредност мала иако je већа од вредности дела заоставштине који je раван деловима осталих санаследника, док оставиочево дете које није и његово дете има 4 Анали



814 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАекономска добра чија je вредност врло велика. Досадашње искуство пока- зује да би изрично ваљало ређи да суд ex officio води рачуна о примени ове установе.11. Правило по коме су наследни делови сукцесора који први насле- ђују једнаки односи ce и на децу оставиочеве деце, a такође — и то сук- цесивно — и на даље потомке носилаца линија, будући да ce креће по одређеним шемама и да због тога није способно да упије одређене особе- ности социјалног реалитета. Није, ad exemplum, мали број родитеља укљу- чујући ту и оне који су солидно материјално ситуирани који улажу на- поре да ce само неко од њихове деце школује, и евентуално, стекне и нај- вишу квалификацију, последица чега je врло или крајње различита ква- лификациона структура санаследника. Ако ,се има y виду чињеница да y оне без икаквих квалификација обично спадају женска деца, a у оне који имају стручну спрему мушка деца и да je имовинска ситуација оних првих редовно неповољнија од имовинске ситуације ових других, слика je целовита али не изазива задовољство. Рекло би ce да родитељи ове разлике и њихове деривате могу донекле ублажити тестаментом тако што ће цео расположиви део или један део тога дела оставити деци која су неквалификована, телесно дефектна, лоше материјално стојећа и сл., али ако то не учине, тиме су казали да стварну једнакост међу својом децом нису хтели; могло би ce, поред осталог, одговорити да je тестамент правни институт чија je употреба у наших људи врло ретка, да je он строго фор- мални правни акт чија сложеност претпоставља одређену правничку кул- туру, да њега обично праве они који осећају скори крај живота и да међу њима није мали број оних који су неписмени. Нама ce чини да и поред врло јаких разлога на које ce ослања постојеће решење ипак не би требало олако прећи преко аргумената који указују на постојање изве- сних мана тог решења. У хипотези поштовања односних аргумената било би, изгледа, довољно да ce додатни механизам ставља у покрет само на захтев санаследника.12. Један од проблема уређења акта последње воље огледа ce y врсти и броју облика y којима ce може учинити завештање. Кад ce његово решење у Закону о наслеђивању посматра са гледишта практичних по- треба, може ce запазити да je оно компатибилно са тим потребама, али да их све не покрива. Простор који остаје није велики али то није разлог који би нас учинио равнодушним. Реч je, пре свега, о особама које су старе (а под одређеним условима и о онима које то нису) и неписмене, a које живе y селима која су далеко од саобраћајница и места судова. Ту, разуме ce, могућност прављења усменог тестамента не долази y обзир, јер je она резервисана за изузетне прилике. Отуда би, чини ce, опортуно било увести још један облик y коме би ce увек могла учинити последња наредба воље и који би својом формом био прилагођен односним потре бама и, y исто доба, обезбедио претпоставке које ce захтевају код сва- ког рационалног облика завештања.13. Постоји још низ питања која привлаче пажњу, али ce на њима нећемо задржавати. Оно што смо досадашљим излагањима хтели рећи састоји ce y осветљавању пута којим би ваљало поћи и да на томе путу 
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има места на којима се треба задржати. Свесни смо да новине могу бити 
унете тек након понирања у проблематику датих друштвених односа, али 
не видимо зашто у одговарајућој мери не бисмо учинили оно што je ра
зумно и што заслужу je да буде предмет озбиљне пажње. Прилика je ту и 
прекорно би било не искористити je.

Уставни амандмани отворили су даљу перспективу развоја нашег 
самоуправног друштва и у тим координатама ваља приступити обављању 
посла који предстоји. При томе пажвьа треба да буде усредсређена на 
питања чије адекватније решење може представљати добит за садашњи 
текст Закона о наслеђивању који и иначе спада у прворазредна закон- 
ска дела.

Др Момчило Курдулија

РЕЗЮМЕ

Как приступить к урегулированию правоотношений, касающихся 
наследования

Основной вопрос, содержащийся в заголовке данной статьи, залкю- 
чается в порядке похода к указанной проблематике. Здесь имеются два 
пути: взять текст Закона о наследовании и в пределах, определяемых со
циальными потребностями, подвергнуть его изменениям или же отказаться 
от существующего текста и приступить к выработке нового.

После изучения доводов, говорящих в пользу одного или другого 
пути, приходим к выводу, что значительно больше имеется доводов, говор
ящих в пользу того, что, исходя из существующего текста Закона о насле
довании, следует произвести в нем изменения в духе указанных критериев. 
В Законе о наследовании осуществлены возрения, могущие с успехом слу
жить целям проводимой социальной политики. Его основные начала по
коятся на ряде незыблемых установок нашего общества на данной фазе 
строительства новых общественных правоотношений, а сами положения — 
высоко ценимые и в отдельности и в глобале — почти полностью соответ
ствуют требованиям жизни. К числу положений, о которых этого нельзя 
бы было утверждать, относятся и следующие: право внебрачных детей на 
наследование, число наследников по закону, уменьшение наследственной 
доли пережившего супруга, право на наследование гражданских родствен
ников, отказ от наследства, отказ от неоткрывшегося наследства и др.

Первенство детей, основанное на их происхождении в смысле зако
на, наиболее рельефно и четко выражается в наследственном праве. Дети 
наказываются за „грехи” природы, хотя в этом нет их никакой вины и 
хотя к ним общество предъявляет те же требования и ожидает от них 
тех же результатов, как и от детей, рожденных в браке. Это неравенство 
между детьи, рожденными в и вне брака, следует полностью устранить. 
Число родственников, являющихся наследниками по закону, настолько ве
лико, что создается впечатление, что ведет свое происхождение еще от 
времен начала нашего века и их число следует сократить. И положения 
ст. 12 существующего Закона в своем применении иногда приводят к не
желательным результатам, что также следовало бы устранить новой фор
мулировкой. Создание условий, обеспечивающих более полное осуществле
ние целей усыновления, требует модификации правил, касающихся усы
новления. Также останавливает внимание и вопрос числа и формы, в ко
торых может быть выражено распоряжение на случай смерти.

Наконец, следовало бы отменить положение, по которому потомок 
по соглашению с предком может отказаться от наследства, которое бы к 
нему перешло после смерти предка. Конечно, все это лишь некоторые из 
вопросов, требующих своего адекватного разрешения.

4*



816 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАSUMMARY
How to approach the problems of legal relations relating to inheritanceThe basic question covered in this article is what method should be used to approach the given problems. Two ways are listed: to amend the text of the Inheritance Law to the extent to which social needs impose revision or to work out an entirely new text.A consideration of the arguments for each approach leads us to the conclusion that the best course is to amend the text of the existing Inheritance Law according to the aforementioned critérium. The Inheritance Law is based on conceptions which can successfully serve the objectives of a highly balanced social policy. Its basic principles are based on some of the fundamental assumptions of the Yugoslav society in this phase of development of new social relations, while its provisions — assessed both individually and in general — indicate almost a complete convergence with the aspirations of fife. Among the provisions which are exceptions to this statement are the following: the inheritance position of children bom out-of- -wedlock, the circle of legal heirs, the decrease of the spouse's share, the inheritance position of relatives, the giving up to inheritance, the giving up of inheritance which is not open, etc.Inequality between children based on family origin is most thoroughly expressed through the right to inheritance. Children are punished for the »sin« of nature although they are perfectly innocent creatures from which society requires the same obligations and results it requires of legitimate children. This inequality should be entirely eliminated. The circle of relatives as legal beneficiaries is so wide that one has the impression that it stems from the beginning of this century. It should be narrowed. The propositions of Article 12 of the existing text, when applied, sometimes lead, to unfavourable results and this should also be avoided by a new formulation. The creation of conditions which would give fuller meaning to adoption call for a modification of provisions in this area. The question of the number and forms by which one can establish the order of heairs in the last will also attracts attention.Finally it is necessary to repeal the provision according to which, in the agreement with the ancestor, an heir can give up the inheritance which would belong to him after the death of the ancestor. These are only some of the questions which call for more adequate solutions.

RÉSUMÉ
Comment entreprendre l’organisation des rapports de droit de succession 

concernant la successionLa question fondamentale que contient le titre de ce travail consiste dans la manière d'aborder le problème donné. Pour réaliser cette fin on peut suivre deux voies, à savoir: soit prendre le texte de la Loi sur les successions et, dans la mesure que les besoins sociaux l'imposent, rajeunir le texte par les dispositions nouvelles, soit abandonner le texte existant et entreprendre l'élaboration d'un nouveau texte.En examinant les raisons qui plaident en faveur de l’une ou de l’autre solution on arrive à la conclusion que les raisons de beaucoup les plus importantes sont celles selon lesquelles il faudrait prendre comme point de départ le texte existant de la Loi sur les successions et procéder à sa modification d’après le critère ci-dessus mentionné. La Loi sur les successions est imprégnée de concepts qui peuvent servir efficacement aux buts d'une politique sociale fortement équilibrée. Ses principes fondamentaux reposent 



УРЕБЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ОДНОСА КОЈИ CE ТИЧУ НАСЛЕБИВАЊА 817sur un certain nombre de prémisses fondamentales de notre société dans cette phase de l’édification des nouveaux rapports sociaux, tandis que les dispositions — estimées individuellement ou globalement — ont fait ressortir presque une entière convergence avec les tendances de la vie. Parmi les dispositions pour lesquelles on ne pourrait pas dire la même chose se trouvent aussi les suivantes: la condition de droit de succession des enfants nés hors mariage, le cercle des successeurs légaux, la réduction de la part du conjoint, la condition de droit de succession des parents civils, la renonciation à la succession, la renonciation à une succession qui n'est pas encore ouverte.L'inégalité entre les enfants basée sur l’origine familiale se manifeste avec la plus de relief et de la manière la plus prononcée dans le droit successoral. Les enfants sont punis pour un »péché« de la nature quoiqu’ils sont des êtres entièrement innocents, par ailleurs la société exige de leur part les mêmes obligations et les mêmes résultats que des enfants légitimes. L’inégalité des enfants nés hors mariage par rapport aux enfants légitimes doit être complètement éliminée. Le cercle des parents en tant que successeurs légaux est aussi large qu’on a l’impression qu’il tire son origine du début de ce siècle et il faut le réduire. De même, les propositions de l’article 12 du texte existant aboutissent parfois dans leur application à des résultats désavantageux, ce qu’il faudrait éviter par une nouvelle formulation. La création des conditions qui assureraient la réalisation plus complète du but de l'adoption engagent à modifier les solutions qui se rapportent à l’adoption. La question du nombre et des formes dans lesquelles peuvent être exécutées les instructions de la dernière volonté attire l’attention de même. Enfin, il conviendrait d’abroger la disposition selon laquelle le descendant peut renoncer d’accord avec l’ascendant à la succession qui lui reviendrait après la mort de l'ascendant. Ce ne sont, certes, que quelques questions qui exigent des solutions plus adéquates.



ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И РАЗВОЈ КАДРОВА (*)

(*) Неке идеје овог рада изнете су на симпозијуму: „Кадровска функција и удруженом раду” Одржаном y Дубровнику од 6—8 новембра 1972.

Развој техничких наука, примењене кибернетике и електронике отва- ра нове могућности за истраживања, синтезу и примену бољих или нових решења и на многим подручјима друштвених наука. Тенденција повезива- ња техничких и друштвених наука нарочито долази до изражаја код засни- вања информационих система. Стварање широке информационе основице процеса одлучивања сложен je процес који зависи од развоја техничких сазнања и могућности али и од способности друштва да ce организује, да користи резултате до којих ce долази увођењем систематске обраде ин- формација y развој људи и друштвених односа, културе и образовања.Да би дошдо до рационалног функционисања и напредованча једне организације, без обзира на њену величину, потребно je логички повезатр циљеве и начине остварења са резултатима. У условима све веће сложе- ности и повећања броја информација које треба савладати то постајс могуће тек увобењем система савремене обраде информација. Информаци- она структура организације постоји откад и сама организација, a сама ор- ганизација — као систем уређених односа међу људима повезаним ради остварења одређеног циља — посгоји откад и људска историја. Међутим, научно истраживање организације почиње крајем XIX века, онда када су друге научне дисциплине ухпле y фазу дубоке специјализације или поли- дисциплинарног повезивања. Исту судбину дели и наука о информацијама: развија ce на основама специјализације других дисциплина и на повезива- њу резултата који ce постижу y електроници, технологији, примењеној ма- тематици, психологији, социологији, политикологији и праву. У новије вре- ме проблемима изградње информационих структура почињу да ce баве на- учници y најразноврснијим областима природних наука )нпр). молеку- ларна биологија) и друштвених наука (филозофија, лингвистика итд.).Данас ce упоредо развијају и фундаментална истраживања науке о информацијама и њена практична примена. У области примене информа- ција посебну пажњу привлачи изучавање кадровске политике и кориш- ћење развијеног система информација како би ce подаци о кадровима прикупили, средили, обрадили, искористили и меморирали y оквиру једне 



820 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАорганизације, a користили и на нивоу друштва. Основна je вредност кори- тпћења резултата информатике y томе што ce омогућава вођење ефикасне кадровске политике на друштвеном a не само на организационом нивоу. Информациони процес је основа процеса управљања. Међутим, по- требно je непрекидно имати на уму људски чинилац, могућност избора најбоље алтернативе која зависи од људи, без обзира на савршенство про- гностичког апарата заснованог на примењеној математици и квантитатив- ној анализи коју примењујемо. Квалитет одлука које доносимо зависи од количине, квалитета и систематичности информација које користимо као и од метода које употребљавамо: детерминистичких и хеуристичких. Нај важнији je чинилац ипак човек, његова способност да схвати, интерпретира и изабере најбоље решење. На то ко ће, када, под којим условима и како одлучивати утиче ce прикладном кадровском политиком као функцијом самоуправљања.У овом раду желимо да прикажемо неке од метода који се могу користити при организовању савремене кадровске политике v органи зациЈиЈ ~ ~~ Концепције о информацијској структури радне организације као одлучујућој за ефикасност и ефективност савлађује последње озбиљне отпоре код нас. Сазрева и сазнање да су сређени, потпуни и аутоматизо- вани подаци о кадровима као делу укупног информацијског система под- лога савремено организоване кадровске службе.Битно je y овој фази развоја да утврдимо типове, везе и односе коју развијени информацијски систем рађа у условима самоуправљања између појединих структура и функција y организацији. При овоме треба конста- товати да je информацијска структура предузећа несумњиво друкчија y нашој земљи него y којој другој земљи y којој je индустријска организа ција вертикална, „уска”, хијерархијски или чак аутократски конструисана. Посебно ce ова тврдња односи на информацијски подсистем о кадровима.Техничка подлога, »hardware« y нас и y другим земљама није исто- ветна само утолико уколико ce наше материјалне могућности разликују од могућности y тим земљама. Има ли средстава — биће и рачунара — и најмодернијих врста. Ни методи »software« (’) не могу бити различити, и ту je сума људског знања дељива и преносива.Дилема није ни y избору: да или не — хоћемо ли изграђивати савре- мене информационе систем или нећемгкјаснода количина информација растле из дана y дан све брже. Обиље информација je племенита и кори- сна манифестација интелектуалног рада човека, одраз све бржег научно*  -техничког, технолошког и друштвеног развоја. Одлучујући разлог за пове- ћавање јаза између земаља y развоју и развијених земаља лежи свакако y малом коришћењу информација у неразвијеним земљама. Према томе, право питање ie: којом_брзином развијати информационе системе.
(i) »HARDWARE«: Рачунари и друга техничка опрема. »SOFTWARE«: збирка програма и метода употребе рачунара.

4 Ефикасно и економично коришћење и контрола информација не може ce обезбедити класичним средствима и методима. Треба употребити нова средства: рачунаре и опрему развијену ради њихове употребе и нове, кибернетске методе организације и функционисања. Релативно обиље 



ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И РАЗВОЈ КАДРОВА 82tинформација, „расположиво знање" није код нас y складу са употребом_ информација, .дтримењеним знањем”. Ако и откријемо најмодернију тех- нологију, набавимо je и инсталирамо, нисмо почели на време са изград- њом одговарајућих кадрова нити смо припремили одговарајућу организа- цију, па су нам резултати модернизације скромнији него што би могли бити. Хеуристичко програмирање није развијено, о перспективним инфор- мацијама водимо мало рачуна, долазимо y апсурдну ситуацију: и поред све веђег броја информација и података, све je мање правих информација. y право време, тако да нисмо y стању ни оквирно да предвидимо како и: колико дуго ће y будућности вредети наша данашња организација чак и ако je оптимално постављена на основу најсавременијих средстава и ме- тода, због заостајања система којим прикупљамо, обрађујемо и на који_ употребљавамо информације о развоју. Рад на информацијама све ce више убрзава (један информатор-документалиста може да обради око 700—800 докумената за месец дана, исту количину података и према најкомплико- ванијем програму рачунар обрађује за неколико секунди) човек мора да припреми податке за рачунар, тако да његов интелектуални напор не пре- стаје, али ce мења начин мишљења, приступ информацији. Информација ce све више одваја од папира и постаје покретна и брза, као електрици- тет (2). Када овоме прикључимо општепознату чињеницу да je време између проналаска и његовог увођења y живот скраћено y овом веку са око 9' 1одина на 6 месеци y кључним областима развоја (данас просечни руко- водилац прима око 18.000 обрађених — уместо 600 необрађених података 30 година раније), онда можемо претпоставити шта нас може очекивати ако ce не укључимо y светски ритам напретка на подручју информација.

(2) Ing Љубомир Дуловић: „Информатика", 11 свеска, 1970, Сепарат 65, стр. 3.

Међутим, y самоуправном друштву пред собом откривамо и задатак хуманизације информационог система. Да ли ми налазимо да je све што- треба да учинимо — развој технологије и рационалности. Можемо ли за чренутак заборавити чињеницу да je све што радимо посвећено y крајњој линији човеку, његовом достојанству, развоју његових интелектуалних ка- пацитета али и људских квалитета множењу његових интереса и потреба?*  Када смо ce определили за самоуправљање — определили смо ce за над- моћ човека над средствима, не обратно. Развијено самоуправљање тражи развијени информациони систем утолико више што информације нису потребне ради рационалног одлучивања y оквирима хијерахијске пира- миде, где су све кључне одлуке придржане за врх, већ ради широког оба- вештавања основне масе, самоуправача о квалитетима, принципима и методима бољег пословања и одлучивања о сопственим интересима и уче- шћу y процесу рада. Услед већег броја корисника, потребно нам je и више~ информација y оптицају, али не по цену искључења идеје о самоуправ- љању под изговором потребе за стручношћу. Методологија обраде инфор- мација je једно, употреба информација je друго.Наши проблеми, дакле, настају код употребе. Но, када, како и y чијем интересу савлађује' нарастајуће информације? Шта je општа сврхаг система информација радне организације”у“условима самоуправљања?



822 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАПри овоме каткада идемо линијом инерције, пуким копирањем, структуре и методологије употребе информацијских система y другим раз- вијенијим земљама. Копирање употребе информацијског система мора неизбежно довести и до копирања начина организовања и функциониса- н,а, до „тачног утврђивања дужности и овлашћења, права на одлучивање, контролу и одговорност, при чему ce, баш код процеса одлучивања осе- ђамо нелагодно кадгод треба да објаснимо улогу органа самоуправљања, било зато што их нема код наших „узора” па смо на несигурном терену властитих размишљања, било зато што ce залажемо за друкчију органи- зацију код које су органи самоуправљања само терет, и y најбољем слу- чају нека врста накнадне контроле, па и тада само уопштене, „на нивоу свачијег разумевања”.Овакве концепције информацијског система не могу послужити на- шoj сврси. Уместо да револуционарне новости y систематизовању, обради н употреби информација искористимо за даљи развој система који имамо, можемо изазвати низове трајних сукоба око његове употребе, које, y пер- спективи могу имати и „лудистички” карактер, могу одложити модерни- зацију и интеграцију наших предузећа, задржавајући их на нивоу нераз- вијене организације, уситњености, сиромаштва информацијске базе, недо- статка оријентације.Нови информацијски систем пружа неслућене могуђности за развој нашег предузеђа управо услед надошлих могућности укључења неупоре- диво већег броја података и информација (о разлици термина говорићемо касније) y комуникацијске токове радне организације, и отуда до много веђег степена функционалне интегрисаности учесника у радном процесу и y процесима самоуправљања. Даље, са много већом сигурношћу могу ce идентификовати интереси људи који заједно раде користеђи сложену технологију, код које ce допринос појединца логички уклапа у рад целине, па je отуда лакше постизати заједничку сагласност, не принудом него сарадњом и учешћем. Али, највећа je вредност новог приступа информа- нијама y томе што ce тиме избегава дегенерација која прети модерној организацији: хијерархијска пирамида руковођења, све ужа што ce више приближавамо врху, смањује проточну моћ комуникационих канала и спо- собност прималаца да обраде масу информација смањује ce y сразмери са опадањем њиховог броја, па ce најважније одлуке y врху доносе на основу најуже, најуопштеније информацијске основице, као последице загушено- сти канала. Тиме нови информацијски токови којима ce преноси „попла- ва" информација утичу на растакање хијерархије, ауторитета, власти и убрзавају развој „хоризонталне”, партиципативне организације нашег пре- дузећа унутар кога информације неће смањивати вредност што je „виши” ниво и мањи број људи који на основу њих одлучују. Ауторитет сарадње, стручности, функције, тимског рада, заједничког интереса почиње да ce пробија све снажније кроз класичну организацију. Основну организацију удруженог рада није ни могуће ефикасно организовати без промене кон- цепције информационог система, јер ce материја и енергија могу незави- сно употребљавати, али информације морају бити систематизоване, опти- малне за сваку поједину OOУP ако ce не жели тапкање y мраку, интуи- 



ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И PÀ3BOJ КАДРОВА 823тивно одлучивање, неочекивани потреси проузроковани дејством окружења о коме мало знамо.Сада наилазимо на наше основно питање: да ли смо улагали до- вољно труда y развој информацоног система о људском чиниоцу, y раз- вој кадровске политике, кадровске службе, кадровске функције, концеп- пије сарадње, стручности схваћене као учешће већине y процесима одлу- чивања о кадровским питањима. Како смо оргаиизовали сопствене инфор- мације о кадровима? Ручно? Механографски? На рачунару? Најчешће су подаци оскудни, ручно сређени, савремени систем информација о кадро- вима практично не постоји. Друштво које изграђује јединствени систем индустријске демократије, систем партиципације, води мало бриге о сво- јим људима, кадровској политици, службама и функцији које заједно имају за подлогу управо тог човека. A кадровску политику y самоуправ- љању није могуће замислити без модерне обраде података о кадровима. Истини за вољу, информациони системи тек крче себи пут. Али je карак- теристично да ce и код почетака прво поведе рачуна о „материји”, рачу- новодству, залихама, па тек. онда о људима.Погледајмо само организациони положај кадровских служби, сек- тора, одељења y било ком нашем предузећу, без обзира на крај земље. Свугде ћемо запазити извесно заостајање, небригу, инерцију, непризнавање или одлагање реорганизација „за боље прилике". A кадровске су службе у развијеним земљама најчешће истог ранга као и сектор производње и пласмана.Није наше да улазимо y суштину овог питања — то припада другим референтима. Покушајмо са оквирним разјашњавањем општег положаја, улоге, организације и функционисања информацијског подсистема о ка- дровима y радној организацији. У информацијској области лежи можда најзначајнији потенцијал који ће стално производити озбиљне подстицаје за промену положаја кадровске службе и побољшање кадровске политике која ce без изградње савременог информацијског система иначе не да ни замислити.Ако пођемо од чињенице да je данас изградња лица са потребном стручном спремом за употребу модерне технологије нпр. y електроници скупља око четири пута од набавке саме опреме онда имамо пред собом економску димензију проблема изградње. Ако користимо податак да ce код нас опрема искоришћава y просеку око 50 процената (Брекиђ, 1960) услед лоше организације и незадовољавајуће квалификационе структуре, онда овај проблем добија на тежини. Ако, томе додамо да 34 процента предузећа Београда нема развијен план кадрова, онда ситуација постаје алармантна, јер je стање y другим крајевима вероватно једнако тешко.Да бисмо могли почети са систематским решавањем питања орга- низације и кадрова претходно су нам потребни систематизовани подаци и информације о њима. Да ли искуствени, емпиријски, интуитивни? Никако,, не бар онако као што нема интуитивне изградње нове фабрике и њене технологије, него ce ради о систематизованом поступку примене науке и технологије. Исто je тако и са кадровима. Ако хоћемо модерну техно- логију, морамо имати одговарајуће кадрове. Ако хоћемо такве кадрове, морамо их припремити. Али знамо ли довољно о кадровима који су већ 



824 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАy процесу рада? a камоли о кадровима чије профиле никад нисмо упо- знали или чак ни за њихова занимања чули. Кад стичемо и развијамо те податке? Какав нам je информацијски систем о кадровима?Ево нас тек сад на почетку нашег посла: разматрања оквирне струк- туре информацијског подсистема кадрова y радној организацији.Треба пре свега поћи од поставке да информацијски систем треба изградити као целину, за све основне функције радне организације па и за кадровску. Свакој функцији одговара подсистем информација. Сем тога информацијски подсистем о кадровима може ce укључити и шире, на нивоу региона — y одговарајући систем о чему ће још бити речи.Систем информација савременог предузећа има за задатак да по- требне информације достави на право место y прави час, уз релативно најниже трошкове (3). Овај je став широко прихваћен. Међутим, шта значи ,д1отребне информације”, где je „право место”, y ком времену треба информације доставити, да ли су трошкови најнижи када прикупљање информација најмање стаје или кад прикупљане информације доносе нај- веће користи предузећу? У одговору на ова питања лежи суштина поду- хвата на изградњи концепције информационог система уопште.

(з) Види о овоме: В. b. ОлзшанскиН: »»Личност и социалвние ценности”, Социологив в СССР, издателзство „Ммслб”, Москва 1965. стр. 471—495.

Даље, када je реч о кадровима онда очевидно морамо укључити и елеменат дејства окружења y већој мери него што то морамо чинити када je реч о материјалним средствима или енергији коју предузеће кори- сти. Ово стога што ce кадрови далеко спорије изграђују, што им „упо требна вредност" временом може да расте или опада већ према томе да ли у радном процесу долази до изражаја y већој мери искусгво и рутинг или способност за стицање нових знања, „иновативна перформанса” поје- динца.Прицип ефикасности y оквирима класичне организације рада почи- вао je на поставци да ce продуктивност рада повећава са трајањем вре- мена које одређени човек проводи на раду на истом радном месту вршећи исти низ радних операција, телесних покрета и радњи. У одређеним вре- менским интервалима je повећана норма по појединцу, јер je, по претпо- ставци постао вештији и бржи y сразмери са временом које je провео на раду. Данас ce то тешко може остварити, када ce технологија брзо мења па je рутинизација често мање значајна него способност адаптације поје- динца на промењене услове рада и, сем тога, психолошки проблеми који настају услед монотоније довели су y низу земаља до широког покрета повећања сложености радних задатака појединце, »job enlargementa«,Где ce налази „право место” за информације о кадровима? Да ли су то руководиоци стручне службе~или органи управљања?'Kо, када, како и зашто треба да добија систематизоване информације о кадровима да их процењује, одређује им вредност и на основу њих одлучује. Очевидно je реч о двострукој активности и дејству. Неке информације треба да теку секвенцијално, пре свега стручиим службама ради обраде и селекцијег- затим руководиоцима ради кбординирања_^ГТ1аЈаад^бвГан1Ша^У1ТРавлања ради одлучивања. Друге информације треба да теку паралблно и истевре- 



ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И PA3BOJ КАДРОВА 825мено комуникационим каналима и стручним службама и руководиоцима и органима управљања, и y том ce случају информациона служба јавља y функцији стручне службе али и стручног органа самоуправних тела предузећа.Информације као целина најмање стају кад их je најмање. Међу- тим, непостојање развијеног информационог система кошта веома много јер предузеће није у стању да ce, као динамички недетерминирани систем са окружењем адаптира на сталне промене околине унутар које живи, нити може да оптимално организује своје ресурсе. Тако оскудне иформа- ције постају изванредно скупе, јер y перспективи отежавају па и онемо- гућавају живот предузећа, његову адаптацију и развој. Развијенији систем информација релативно све мање кошта. Ово ce може и графички при- казати:

Произвођач на било ком нивоу удруженог рада утврђује вредност информације којима радна организација располаже и које он употреб- љава. Успех активности које су резултат употребе информација мери ce тек након процеса извршења. Из овога следи закључак да сваки учесник y процесу рада индивидуални корисник информације унапред одређује специфичне вредности свакој информацији која до њега допире и то на два начина: колико му информације, систематизоване и сређене помажу да оствари радни задатак и колико му информације помажу да схвати соп- ствени објективни интерес или увећа број сопствених интереса (4). Постаје јасно y којој мери je позиција сваког учесника — самоуправљача зна- чајна. Систем информација не вреди ако служи само руководиоцима или стручним службама,(4) Dr Alex Niederberger: »Das betriebliche informationsystem«, Wiesbaden 1967, стр. 34, слично и Stanford Goldman: »Information Theory«, Prentice Hall, 1954, crp. 63; Adrian Me Donough: »Information Economic and management system« MC Graw Hill, 1963, стр. 22—23 итд.



826 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАКод изградње информационог система имамо пред собом проблем одређивања употребе информација y току рада: први део поступка руко- вања информацијом претставља утврђивање проблема који треба да са- владамо и о коме треба да проучимо информацију да би га успешно решили. Други je који су нам подаци потребни да бисмо пронашли опти- мално решење. Проблем и подаци заједно још не чине информацију: она настаје када јој ce придода и вредност коју подацима и проблему одре- Вује корисник информације. Дакле, информација садржи три елемента: проблем, податке и вредност за корисника.Проблем произилази из дејства функције радне организације, одно- сно из радног положаја, радног места које заузима корисник информа- ције. (Треба утврдити појаву све значајније повезаности система инфор- мација са врстом и ефикасношћу организационе структуре. Ово стога што неефикасна организација онемогућава тачно дефинисање проблема и оту- да доводи до погрешног избора података који су нам потребни.)Емпиријски je такође утврђено да веће организације имају гушће комуникационе канале и већу количину пнформација y дејству. Како организација расте, потребе за информацијама расту диспропорционално, јер ce само тако може обезбедити јединство акције (5 6 6). Овај ce проблем може савладати на два начина: преношење растућег броја информација може да ce убрза, или већи број људи може да ce запосли њиховим пре- ношењем y истом времену. Дакле, или ћемо, ако рачунамо са интеграци- јом или развојем, почети са коришћењем техничких средстава (рачунара) ради постизања веће брзине или ћемо запослити нови број људи ради обраде и ширења потребних информација, чнме ћемо проузроковати нове проблеме организације, распона контроле средстава, елиминисања грешака итд. Није редак случај да ce код нас поступи и на трећи начин: да пре- нос информација једноставно буде потиснут y други план, чиме ce сма- њује информациона база за процесе одлучивања, одлуке постају несигур- није, што води повећању несклада, несигурности, ентропије y систему као целини. Повећање органпзације има нарочито значајно дејство на инфор- мације о кадровској служби односно функцији. При интеграцији или ширењу још увек ce несразмерно више рачуна води о материјалном еле- менту и енергетском потенцијалу будућег система a мање о кадровском потенцијалу од кога одлучујуће зависи раст новог система. У првој фази интеграције примарно je често и питање расподеле моћи и утицаја унутар радне организације, поделе одговарајућих функција на поједине носиоце без познавања одговарајућих способности појединих носилаца да поднесу терет проширене одговорности. Потсетимо ce зачас „Питеровог принципа" (°). Проблеме и задатке могу да схвате једино стручни и образовани уче- сници y процесу рада. Према томе, са било које стране да приђемо савре- меном предузећу — увек ђемо наићи на проблем прађења, развоја и изградње кадрова. Тешко je чак рећи — није ли кадровска функција уни- (5) Adrian Me Donough, op. cit. стр. 43.(6) Књига Dr Lawrence Peter-a и Raymonda Huila: »The Peter Principle«, William Morrow, 1969, изашла je y 15 издања за непуних годину дана, до јануара 1970. v САД. Упрош- ћено y tboj ce доказује теза да свако, пењући ce лествицама хнјерархнје y организацији, мора достићи ниво сопствене неколшетенције и неспособности.



ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И РАЗВОЈ КАДРОВА 827верзална y тој мери да je откривамо све више као темељ било које друге функције y организацији? Подаци о кадровима су релевантни за успешан рад било које друге функције, па ce морамо борити за њену афирмацију енергичније-него досада.Додаци одговарају проблему, његовој садржини коју je одредио но- силац радне функције и y систему аутоматске обраде података користе ce на основу употребе сложеног система »software«-a што je посао организа- тора и функционалних аналитичара који раде специјализовано у служби: информационог система. Оно што je значјно то je знати пренети проблем, знати који су нам подаци потребни. A за то су потребни стручни кадрови — адаптирани на проблемски начин мишљења.Трећи елемент информације, вредност коју одреБује корисник: информације, веома je сложена појава. Навешћемо само неке концепције о врсдпоетима~које~се~мере., То. су1. Вредност коју информација има у односу на лакше или потпуније обављање непосредног радног задатка (различиту вредност овде инфор- мација може да има нпр. за руководиоца и за радника, јер je први одго- воран и за укупан ток).2. Вредност која настаје услед тога што без информације проблема не би ни било, односно не бисмо били свесни проблема, нити би одлука о побољшању тока рада уопште била донета (могућност сазнања »knowledge value«).3. Вредност коју информација има јер je довела до друкчије, боље одлуке.4. Вредност коју информација има јер нас je довела до сазнања о ширим интересима y које ce уклапамо (ООУР — предузеће) и ослободила искључивог дејства „нижих потреба".5. Вредност коју информација има јер je довела до бржег доношења одлуке.6. Вредност коју информација има јер смо смањили неизвесност y погледу дејства наше активности. (Неки аутори с правом тврде да цео систем информација служи управо постизању ове вредности: смањењу неизвесносги y односу на околину унутар које ce делује, па тако одређују и меру информације.)У модерној привреди, преко 50 процената свих трошкова односе ce ја трошкове око прибављања, прераде и употребе информација (7). Тре- бало би да проценимо колико нас кошта недостатак правих информација нпр. о пласману, новој технологији и организацији рада, о стручној спре- ми, новим радним местима и новим занимањима која ће настати у про- цесу развоја предузећа y следећих неколико година. Укупни губици би вероватно износили и више од 50 процената трошкова, само, наравно тих губитака ми нисмо свесни услед непознавања потенцијала којим распо- лажемо.
(7) A. Me Donough, op. cit, стр. 11.
Раширена заблуда je још увек да информација може бити посма- трана као физички супстрат, и отуда највише ценимо њена квантитативна „рачуноводствена" обележја. У суштини информација je концептуална,. 



328 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАдакле, неограничена. Ми данас не можемо знати коју све употребну вред- ност може добити одређена информација y контесту новог проблема чијег постојања нисмо још ни свесни. Информација je ембрион новог сазнања, нова димензија појаве, основица на којој ce уздиже разумевање и развој ефикасности нашег напора.Услед тога, специјализацији радних задатака и функција y само- управном предузећу, изградњи основних организација удруженог рада као структурној децентрализацији одговара реверзибилан процес у сфери информација: и ту можемо поставити правило: уколико je дубља специ- јализација и диференцијација функција и структура утолико je потребно чвршће информационо језгро помоћу кога ce може остварити ефикасна кохезија, координација и јединствено усмеравање. Информациони систем постаје објективна веза коју откривамо измебу делова, помоћу које делови постају целина, свесни заједничких задатака, интереса и функција и соп- ствених организационих улога.Све ово нарочито долази до изражаја код изградње савремене ка- дровске службе. Уколико не располажемо опширним, систематизованим, тачним, ажурним подацима о кадровима укљученим y процес рада, ако нисмо успели да организујемо службу информација о процесима перма- нентног образовања, ако немамо добре инструменте вредновања рада, ако нисмо мерили и систематизовали податке о потенцијалу којим располажу појединци y односу на лични развој, ако немамо податке о друштвеном образовању кадрова за сопствено предузеће и не врпшмо утицај на њихово припремање онда je тешко говорити о модерној кадровској политици, што наравно води и констатацији да предузеће није организовано на савремен начин. Податке о свим овим проблемима треба водити једин- ствено, a приступ и обраду обезбедити y минималном временском интервалу.
Изградња информационог подсистемаУопште je прихваћено мишљен.е да je проучавање информација до- спело у фазу синтезе (8У.~Испитују ce дејства постојања савремених инфор- мационих система на све основне функције предузећа па и на кадровску. Међутим, по природи активности људи укључених y рад кадровских слу- жби, уска специјализација je тешко могућа. Као код мало које функције, y раду кадровских служби откривамо полидисциплинарност њеног карак- тера и оријентације. Бављење кадровима захтева тимски рад специјалиста низа научних подручја.

(8) О филозофским, методолошким, семантичним, семиотичким и другим проблемима веома ce много расправља y совјетској литератури. Види у књизн: А. Д. Урсул: „Информа- ција”, „Наука”, Москва, 1971.

Размотримо ставове и оријентације група специјалиста различитих области у односу на информације којима ce служимо y изградњи и раз- воју кадровске функције, службе односно политике.Почињемо, не случајно са концепцијом проистеклом из операционих истраживања. Уколико ce операционим истраживањима дође до модела 



ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И РАЗВОЈ КАДРОВА 829— синтеза које воде квалитетним одлукама о правцима акције y области кадровске политике, онда ce мора пре свега обезбедити максималан при- ступ свим информацијама од значаја за операциона истраживања и обе- збедити пуна отвореност комуникационих канала кроз целу организацију. При томе операциони аналитичар не може очекивати да стручњаци оста- лих специјалности y кадровској служби науче строго стручни, технизи- рани језик којим он комуницира са колегама (9), он сам уз помођ кадро- вика — специјалиста мора уочити проблеме кадровске функције службе и политике и подврћи их истраживању —и резултате: могуће алтернативе, њихову ефикасност, вредност и цену коштања y разумљивим изводима презентирати кадровској служби која ће припремити одлуке за одгова- рајуће органе.

(s) Ellis Johnson: »The executive, the organization and operations research, John Hop- kins, 1964, I, стр. 15.(io) Проф. Ap инж. Славко Марјановић: „Доношење одлука У привредним организа- цијама”, Информатор, Загреб, 1971, стр. 4—5.

Коришћење радова теоретичара пронеса оллучивања такоће има осо- бити значај. С правом указује профТдр С. Марјановић, да су: број одлука и значај њихових последица y сталном порасту. To доноси нову појаву која ce састоји y све већем и све сложенијем мебусобном повезивању одлука и последица једне одлуке са последицама друге. Проучавање те повезаности и значаја сваке одлуке у њој je услов за изналажење метода доношења оптималних одлука. Међузависност одлука je одређена одгова- рајућим ограничењима која поставља функционисање организације као система. Без проучавања процеса доношења одлука не може ce обезбе- дити онај квалитет одлуке који je потребан за правилно функционисање и развој система (10). Иако je процес доношења одлука у великој мери обележен применом математских модела и метода, ипак ce без складно организованог система информација процес научне анализе кадровске политике не може ни замислити. Уколико код изградње кадровске функ- ције, службе и политике жедимо учешће стручњака за процес одлучивања, морамо пре свега да их снабдемо ажурним, потпуним и тачним инфор- мацијама из наше области.У последње време рад индустријских социолога ce укључује y студије проблема кадрова. Чиниоци kao штб су утицај друштва, скале вредности, групне структуре и културе средине показују ce као веома значајни у про- цесу рада, при изградњи кадрова и њиховом правилном размештају и на- предовању. Даље, ефикасност рада организације зависи и од општег ути- цаја средине, окружења, при чему нам социолози могу помоћи код одре- ђивања врста и броја података који су нам потребни да би наш систем информација о кадровима несметано функционисао. Дакле, њихову улогу очекујемо пре y фази идентификације извора информација него y фази обраде информационе основице, иако коначне закључке и предлоге алтер- натива органима управљања y односу на пјравце развоја не треба правити без њиховог учешђа, нарочито када ce ради о питањима кадровске политике.Рад индустријских психолога већ je наишао на опште признање и прихватање. Психолог ce не интересује само за промене код кадрова: 
5 Анали



830 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАњихову способност учења и напредовања, већ и за то како група људи може побољшати резултате сопственог рада развијајући међусобне везе. Другим речима, психолога може занимати како информација утиче на појединца, како побољшање комуникација и информисаности утиче на побољшање рада радне јединице или предузећа као целине.Историјски посматрано од самих почетака, напора конституисања предмета и метода сопствене науке, психолози су ce оријентисали на људ- ски ум и начин на који он прикупља, обрађује и користи информације, Том приликом ce могло утврдити (и то представља једну од неоспоривих. тврдњи) да информација добија пуни смисао и значај, да ce лакше памти и остаје дуже y сећању ако ce повеже y систем (п)- „Тајна добре мемо- рије je тајна формирања различитих и мултиплих асоцијација које везу- јемо за сваки податак који желимо да задржимо y сећању” (James). Није ли то један од циљева информационог подсистема о кадровима?Особити значај систем информација има за економисте. Док су кла- сични економисти тврдили да сви учесници тржшпног процеса морају имати комплетне информације о трансакцијама, y новије време су ce такви максимални захтеви морали ублажити, упоредо са развојем рафи- ниранијих економских теорија. Концепција и прорачунавање ризика, одлучивање y условима неизвесности релативизирали су претпоставку да je потребно и могуће обезбедити све релевантне информације. На нивоу макроекономије радови Кејнза, Хансена и других проширили су захтеве за употребом статистичке анализе и економетрије, дисциплина којима je основица информациони систем. Информације о људском чиниоцу постају све значајније јер људски рад све више поскупљује и y релативном и апсо- лутном износу, што проширује потребе за подацима о кадровима. На нивоу микроекономије, иде ce тако далеко да ce тврди да je организација у пот- пуности зависна од система комуникација. Нпр. Андреас Папандреу (11 11 12) тврди: „Да би ce организација створила и развијала морају ce обезбедити ови услови:

(11) Wendell French: »The personnel management process, human resources administration«, Houghton Mifflin Comp. Boston, 1970, str. 40—42.(12) A. Me Donough, op. cit. стр. 59.

1. Учесници морају желети сопствено учешће y раду организације2. Морају имати заједнички циљ3. Комуникације морају y сваком моменту бити отворене и могуће.Прва два елемента су елементи свесне кооперације, трећи je подлога свесне координације. За обезбеђење ових услова брине ce кадровска служба.Теоретичари организације нам могу много помоћи код одређивања елемената информационог подсистема кадровске функције. Пре свега, све je већи број теоретичара те оријентације који ce баве проблемнма инфор- мационих система са становишта других дисциплина, које заједно допри- носе конципирању информатике. У најновије време ce примећује посте- пени прелаз са „затворених” оријентаиија на функционалну анализу илиг структуру (утицај функционализма и структурализма као општих научно- -филозофских оријентација y грађанској мисли) ка анализи токова инфор- 



ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И РАЗВОЈ КАДРОВА 831мација y времену и простору. Још je Барнард (13) тврдио да постизање заједничког циља зависи од правилног усмеравања мотива појединих уче*  сника који су иначе супротстављени циљу организације, систему заједнич- ког напора. Систем комуникација je тај који омогућава сарадњу и реша- вање циља, интереса и мотива који проистичу из заједничке активности. Барнард je први указао на значај неформалних комуникација: људи нису оријентисани само на постизање организационих него и сопствених циљева — ти циљеви нису увек подударни. Како je ова теорија добила аксиомат- ски карактер, то остаје закључак да кадровска служба мора савладати проблем идентификације информација y неформалним комуникацијама које откривамо y радној организацији. Те информације такође могу бити објективизиране кроз мерење њиховог дејства на процесе одлучивања, на мотивисаност y процесу рада и на мотивисаност за лично уздизање из чега ће резултирати селекција за напредовање.

(13) Chester Barnard: »The functions of executive«, Willey, 1943.(14) 0 томе видети y пројекту: „Систем праћења и развоја кадрова”, умножени мате- ријал, „Органоматик”, Београд, 1972, свеске 1—5.

Систем инжењери полазе од концепције да je систем немогуће зами- слити без постојања јединственог информационог система, одређујући захтеве које мора испуњавати сваки информациони систем да би био потпун:1. Комуникације и систем информација су y суштини статистички проблем;2. Оријентација мора бити на количину, квалитет и токове;3. Морамо располагати инструментима мерења информација y по- гледу употребљивости и старења;4. Морамо бити способни за стално усавршавање система развоја кроз повеђање количине систематизованих информација које смо y стању да обрадимо и пренесемо y све краћим временским размапима на све дужа растојања, све већем броју корисника, са намајњим бројем грешака насталим услед преноса ( ).14Да би подсистем информација о кадровима могао да задовољи све захтеве који ce постављају са гледишта појединих дисциплина морамо закључити следеће: иако смо, износећи овај преглед указали на значајне доприносе које теорији информација о кадровима пружају теоретичари и стручњаци који ce баве тим дисциплинама, несумњиво je да постоји мо- гућност синтезе резултата тих дисциплина y односу на кадровску поли- тику, кадровску службу и кадровску функцију. Ту синтезу самоуправном предузећу морају да врше тимови стручњака који су ce специјализовали за вођење кадровских послова, „кадровици”. Никаква инвазија једне од. оријентација — економистичке, информатичарске, правне, психолошке,. или неке друге не може довољно да нам помогне јер сваки од специја- листа располаже продубљеним знањем y својој области, али мањим y суседним. Нпр. ако сувише развијамо стручно-техничку анализу и упо- требу математских метода модела, или системолошку и кибернетску ана- лизу, по ко зна који пут установићемо да ce ради о живим људима и да систем не успева јер нисмо довољно позиавали психолошке и социјалне 
5*



832 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАмеханизме које су људе водили y процесу одлучивања хоће ли овакву или онакву кадровску службу, хоће ли ce интегрисати или не итд. без чега и најсавршенија анализа и „најрационалнија” организација пада y воду. Отуда мора постојати црнЈар ка_.крме ће тећи све информације о кадро- вима: кадровска служба y којој ће ce припремати инструменти и програми о§раде података и инфопмација, изучавати синтетички кадровска функ- ција на основу доприноса различитих дисциплина и постављати основе за процесе одлучивања о кадровима y предузећу као целини. Међутим, коришћење тимског рада стручњака различитих специјалности и оријен- тација je неопходно, али уз одлучујући утицај и руковобење специјализо- 
ваних стручњака за кадрове — носилаца специфичне, кадровске техноло- гије који ће управљати y име предузећа и самоуправљача, одређеним сред- ствима и инструментима развоја и указивати на потребе у односу на људ- ски чинилац. При томе треба закључити да без систематизованих, обрађе- них и ажурних података у информационом подсистему нема модерне ка- дровске политике, односно она остаје на нивоу аматеризма, интуиције и произвољности. Суштина рада кадровика je у њиховој способности за син- тезу, укључење свих значајних метода и техника y рад и развој сопствене, кадровске службе. Том приликом, синтеза даје потпуно нов квалитет: савремену кадровску службу која ce уклапа y савремену концепцију пре- дузећа.Друго je питање какви_су_нам кадрови потребни у самој кадровској служби и како~~0безбедити низ паралелиих активности Ћ на ~ изградњи информационог пбдсистема, али и на решавању питања изградње модерне кадровске службе као целине. Чињеница je да ce свим тим питањима мора приступити истовремено и синхронизовано ако ce хоће промена положаја и улоге кадровске службе и ако желимо да смањимо губитке који про- истичу из неадекватног коришћења кадрова.

Информациони подсистем y радној организацији 
као део укупног система информација о кадровимаПримена рачунара у изградњи подсистема кадорва y радној органи- зацији почива на идеји укључености подсистема y укупан информациони систем на нивоу предузећа као целине, услед чињенице да ће, према потребама корисника бити могуће коришћење истоврсних података и информација које су обрађене y оквиру информационог система — a извор су им различите функције истог предузећа.Међутим, подсистем информација о кадровима мора бити укључен и на вишем нивоу ван предузећа: y Систем праћења и развоја кадрова одређеног региона, дакле као целине y исту функцију на различитом нивоу.Данас je проблем адекватне изградње и употребе кадрова кључно питање развоја сваке земље. Сем тога, као земља социјализма y стању смо да обезбедимо вођење јединствене кадровске политике на друштвеном нивоу. Како то да постигнемо ако не располажемо одговарајућим пода- цима и информацијама о кадровима? Како су подаци и информације. 



ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И РАЗВОЈ КАДРОВА 833којима пратимо кадрове y наглом порасту; све je већи број података које морамо прикупљати по сваком запосленом. Те податке може ажурно да воде једино организације y којој запослени раде. Апсудно je, прикупљати све податке о сваком запосленом централизовано, то ce мора радити y оквирима предузеђа па и на нивоу OOУP-a. Али, ни једно предузеће не може само да прикупи и обради све податке који су му потребни за успе- шну кадровску политику, планирање и развој сопствених или потенцијал- них учесника y процесу рада. Прикупљене податке треба, обрађене, y мери која одговара потребама предузећа — достављати Центру за обраду података о свим кадровима којима располаже регион: систему за праћење и развој кадрова одређеног региона (скраћено: СИПРАК). Центар, СИП- РАК, ће те податке касније подвргавати разлпчитим сложеним обрадама, према захтевима корисника и према сопственим програмима. Будући да je окренут бази: предузећима и установама у погледу обезбеђења основне масе података и информација, даље да кроз сопствену технологију „пре- рађује” податке и информације, припремајући различите анализе и изве- штаје СИПРАК je окренут и ка друштвеној заједници: органима, телима и организацијама које ce брину за вођење кадровске политике као целине. С друге стране, СИПРАК делује и као трансмисија потреба које преду- зећа — корисници откривају y сопственом развоју потребе y односу на нова занимања, нове радне профиле и струке, за које заједница треба да обезбеди одговарајуће услове за школовање и припрему. Сем тога, СИП- РАК даје разноврсне податке, информације, извештаје и анализе о стању кадрова које могу занимати предузеће. Примена рачунара y информацио- ном кадровском систему какав je СИПРАК омогућава: јединствено вођење кадровске политике и решавање проблема изградње кадрова упоредо са увођењем нове технологије и савременије организације рада и економично савлађивање поплаве информација, уз употребу све бољих али и сложе- нијих метода праћења и развоја кадрова. На друштвеном нивоу СИПРАК омогућава вођење организоване a не стихијске кадровске политике.У перспективи, обрада информација о кадровима треба да ce обе- збеди y свакој радној организацији са више од 200 запослених, према јединственим методима. Овим ће ce подаци уносити y меморију рачунара СИПРАК-а и користити према захтеву и потреби. Сваки корисник радне организације ће своје податке и информације моћи јефтино и једонставно, обрађене на јефтиним уређајима — улагати y СИПРАК y виду папирне или магнетне траке a имао би могућност, да на оптички видљивом уре- ђају (слично телевизору са тастатуром) проналази и добија жељене информације од СИПРАК-а.Истина, за прелаз на нови систем треба времена, кадрови — инфор- матичари нам такође недостају. Сем тога, и постојеће кадрове који раде y кадровским службама предузећа треба припремити за обављање нових послова и задатака. С друге стране, СИПРАК ће бити најјефтинији начин обраде информација о кадровима који je сада доступан. Сем тога, при- премање на прелазак на СИПРАК претстављаће прикладан систем обуке кадрова који раде y кадровским службама. Будући да ће стручно особље СИПРАК-а помагати y прелажењу на нови систем прађења и развоја ка- дрова код извора и корисника информација — радних организација, пре- 



834 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАтвориће ce акција y сталну стваралачку сарадњу, преношење знања и нових искустава на линији СИПРАК — радна организација. Многе нове технике и методи који ће бити коришћени y СИПРАК-у моћи ће бити коришћени, уз прилагођавање, у свакој већој радној организацији. Изград- њом СИПРАК-а смањујемо неизвесност и сигурно ce укључујемо y светски развој и усавршавање метода y области кадровске политике. Како код нас развијамо и самоуправни механизам очигледно je да нам кадровске слу- жбе морају бити јаче. Да би то постале, морамо повећати суму знања самих кадровских служби о сопственој технологији и начину решавања проблема специфичних за кадровску функцију.О савременој концепцији развоја укупног информационог система о кадровима, какав je СИПРАК, не можемо даље говорити јер je то пита ње веома сложено, Желимо, међутим, да укажемо на међузависност про- блема који ce односе на кадрове a које треба да решава радна организа- ција и у исто време и друштвена заједница. Увођењем СИПРАК-а убрзао би ce процес темељних реорганизација кадровских служби y свим већим предузећима и повећала могућност широког коришћења података и инфор- мација о кадровима.
Структура информационог подсистема кадроваИнформациони подсистем кадрова y радној организацији je плански и методолошки организовано прикупљање, сређивање, обрада, чување и распростирање информација о кадровима. Информациони подсистем кад- рова састоји ce y јединству информационог, документационог и комуника ционог подсистема, на нижем нивоу и обухвата: емисију, трансмисију, аку- мулацију, селекцију и апсорпцију информација о кадровима.Савремени приступ информационом подсистему немогућ je без кори- шћења компјутера. Ово стога што су досадашњи ручни и механографски методи и технике прикупљања и обраде информација веома спори, стога ce y савременој кадровској технологији све више користи аутоматизација.Ток информационог подсистема може ce приказати на следећи начин:обрадаприкупљање УЛA3 кодирање ИЗЛАЗ активности y података о меморија оквиру кадровскекадровима чување функцијеСл. 2Код излагања информационог система односно његових подсистема потребно je решити бројне проблеме. Основни су: (IS)

(15) Ing. Весна Јевремовић-Владиковић, ing. Миливој Југин, Зарија Шалетић: „Побољ- шање перформапси пословног система коришћењем информација и прогноза", СКУПС, Св. I, 1969, стр. 425-430.
1) Семантички проблеми — проблеми садржине



ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И РАЗВОЈ КАДРОВА 8352) Технички проблеми — преношење3) Проблеми екфективности — како постићи да информација коју je корисник примио изазове промену стања y организацији.4) Проблеми неадекватности — који ce састоје y томе што резул- тат заједничког дејства двеју информација није једнак збиру резултата дејства ових информација на радну организацију, али при одвојеном деловању.5) Проблеми некомутативности — резултат дејства низа информа- иија на радну организацију разликоваће ce од резултата дејства истих информација али по другом редоследу.6) Проблеми несоцијативности — када ce резултат дејства информа- ција А,- Б и Ц разликује од резултата дејства информација A и Д, где je Д y ствари информација добијена као резултат заједничког дејства инфор- мација Б и Ц (нпр. случај примене након подношења неког извештаја о стању кадрова).Савремени подсистем информације о кадровима трпи од низа недо- статака. Пре свега услед несистематичносги: информација о кадровима има истовремено и сувише много и врло мало. Много, — зато што су ин- формације које долазе кориснику y недопуштеној мери раздвојене пода- цима који му y датом тренутку нису потребни („семантички шум”), мало — зато што по правилу информације које су му неопходне и потенцијал- но корисне већим делом остају непознате и недоступне.Систематичност информација зависи од нове концепције кадровске службе. Кадровску службу, пак. можемо раздвојити на питања кадров- ског система и кадровских процеса. Систем можемо на уобичајен начин дефинисати као јединство везе и односа између међусобно зависних еле- мената који ce могу издвојити од околине и који имају својство омогућа- вања одвијања неких процеса. Процес можемо одредити као ток догађаја усмерен постизању неког циља. Пре постављања информационог система морамо приступити кибернетском структуирању кадровске службе, иден- тификацији елемената система и процеса. О овом питању литература ce већ множи, али ми ову концепцију сада не можемо износити. Међутим радна организација као систем прожета je људима, хуманим чиниоцем система. Тиме ce одмах повећава сложеност проблема информисања јер je људска понашања могуће мерити само применом статистичких метода, док ce материја, односно енергија могу егзактно мерити и изразити у систему. Зато кадровска служба као подсистем и не може бити до краја системо- лошки дефинисана, јер ce искључиво ослања на хумани чинилац. Међу- тим, могуће je поставити структуру и развити одређене процесе на основу којих ћемо смањити неизвесност одлучивања a то je на првом месту ин- формацисни подсистем о кадровима.Крвоток сваког система je информација. Од њих зависи могућност постојања самог система. Један од проблема које морамо решити je и пи- тање оцењивања ефикасности и сврсисходности информација које теку унутар радне организације a односе ce на кадрове. Кадровску службу можемо y овом погледу замислити као селективни филтер информација о 



836 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАкадровима који утиче на класификацију информација и специјализацију њихових токова уколико ce односе на кадровски чинилац. Систем мора бити организован као повратна спрега:
РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Сл. 3.Оценске информације које долазе из окружења: тржишне политике итд. омогућавају да ce мењају режими рада, да повратна спрега помаже бољем управљању.Употребимо сада системолошку терминологију ради одређивања са- држине рада кадровске службе: кадровска служба je процес планирања, координације и контроле мреже процеса и система који ce односе на обра- зовање, прибавллње кадрова, поделу рада, специјализацију, процену, ра- споделу и развој (16). Сваки ce од постојећих термина могу даље дефиниса- 1и, међутим оно што желимо да покажемо то je њихово међудејство које ce олакшава заснивањем аутоматизованог информационог подсистема. По- служимо ce следеђом сликом која приказује структуру развијене кадров- ске службе као извор информација и података (сл. 4).

(16) Број ce метода и програма веома брзо множи, a самн ce .методн и програмн усмеравају на спецпфична подручја, која доскора нису била обухваћена. 0 томе у материјалн- ма: Daafair, Notingham, 1973, HAS, Nica, 1973, итд.(17) Др Јово Брекић: „Кадровска политика y самоуправним односима”, „Информатор” Загреб, 1968, стр. VII и даље.

Да бисмо информације о кадровима могли користити помоћу ауто- матске обраде морамо претходно да их систематизујемо. Систематизација података врши ce, између осталог, организацијом датотека. Разликујемо две основне групе датотека о кадровима: датотеке података и датотеке метода и програма. У датотеци података треба обрадити стварно стање кадрова y предузећу и то на два начина: као респективне — искуствене информације које смо прикупили y прошлости до тренутка посматрања односно увођења података y систем и проспективне односно хеуристичке информације које нам служе да бисмо могли прогнозирати будући развој. Датотека метода и програма садржи све програме којима ce могу обради- ти подаци потребни за доношење одлука из области кадровског комплекса.Датотеке података могу да извиру непосредно из организационе функције кадровско-образовног комплекса. Особито интересантан модел организације датотека одређују Lutz и Klimesch, a преносе Manfred Wahl, F. šusto и други (17). (сл. 5).
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Сл. 5.



ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И РАЗВОЈ КАДРОВА 839Датотека метода и програма и датотека података морају бити пот- пуно усклађени међусобно на нивоу радне организације, али треба да буду усклађени и са датотекама СИПРАК-а. Због тога би требало организовати припрему приручника датотека којим би ce користиле све радне органи- зације при структурирању сопственог система датотека и при укључивању y систем датотека СИПРАКА. Овај би приручник датотека могао да са- држи следеће податке:1. Име и опис датотеке2. Обим и фреквенција промена података3. Разврставање датотеке4. Ажурирање датотеке5. Орган или лице задужено за датотеку6. Комуницирање са излазом података из датотеке7. Комуницирање са улазом података y датотеку8. Однос појединих информационих делатности и датотека y оквиру јединственог информационог система.Реорганизација информационог подсистема кадрова није могућа без реорганизације информационог система радне организације, a то повлачи за собом и суштинску реорганизацију целе организације. При развијању информационог подсистема кадрова не треба тежити аутоматизацији по јединих информационих делатности везаних за једну датотеку, јер je то једноставна механизација послова који су до сада ручно обављани, a не постоје могућности за аутоматску циркулацију података и информација што je основни циљ. Цео процес захтева темељну студију и укљу- чење целокупног потенцијала радне организације y процес реорганизаци- је, при чему чинилац: време потребно за прелазак на нови систем и адап- тацију људи на нове методе и могућности — одлучује о ефективности из- вршених промена. Треба такође рећи да „класична” организација кадров- ске службе не нестаје реорганизацијом, само ce кључни „производ”: пода- ци и информације организују тако да их можемо лакше, брже и потпуни- је стварати и користити.Код изградње информационог подсистема морамо имати y виду чи- њеницу да ce ради о новом методу, приступу и да кадровски стручњаци не могу сами захватити читав распон проблема заснивања информационог подсистема.Подсетимо ce да je информациони подсистем кадрова само део ин- формационог система целе радне организације, са том специфичношћу да ce односи на све кадрове који су „одређујући фактор и циљ развоја”. Јер, „тек адекватно уложене инвестиције y кадровске ресурсе повећавају про- изводну способност и економску ефикасност, a условљавају и хуманистич- ку визију стварања целовитије личности која постаје субјект целокупних друштвених односа.При изградњи информационог подсистема кадрова неопходан je тим- ски рад: кадровика, функционалног аналитичара, систем инжињера, прав- ника, економиста, психолога и других. И информациони подсистеми мора- 
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jy се однекле разликовати од организације до организације, према грани 
делатности, захтеваном нивоу квалификационе структуре, подобности за 
кибернетизацију, географској дисперзији и околини у којој организаци- 
ја ради.

У овако краткој студији није, наравно, било могуће изнети целокуп- 
ну концепцију информационог подсистема кадрова, све везе и односе који 
утичу на промену положаја, улоге, структуре и функционисања кадровских 
служби. Иако je несумњиво да наше радне организације морају бити под- 
вргнуте постепеном процесу кибернетске реорганизације, не смемо пасти 
у опасност глорификације математских, логичких па и информационих мо
дели. Не заборавимо да je то само један елеменат структуре, а да су од- 
лучујући чинилац сами самоуправљачи чија се процена интереса јавља као 
гарантија успеха реорганизације. Не можемо до краја бити сигурни у 
успех било каквог модели који предлажемо. Можемо само повећавати из- 
весност наступања повољних догађаја. Овом приликом само смо отво
рили нека општа концепцијска питања.

Др Драгољуб Кавран

РЕЗЮМЕ

Система информаций и развитие кадров

В области применения информаций особое внимание привлекает изу
чение кадровской политики и использование развитой системы информа
ций с целью получения, систематизации, обработки, использования и хра
нения информациях о кадрах. На основнии информациях о кадрах стано
вится возможным осуществление кадровской политики и на организацион 
ном и на общественном планах.

На настоящем отрезке развития в Югославии является существен
ным установление связей и отношений между отдельными частями сис
тем и функций в организациях, создаваемых развитой системой информа
ций в условиях самоуправления. В данном случае мы не можем полностью 
положиться на иностранный опыт, ибо наша организация является „гори
зонтальной", в то время как зарубежный опыт главным образом накапли
вался в рамках „узких” (tall), иерархическими организмами. По иному по
ставленная организация влечет за собой появление новых форм использо
вания информаций, характерных для самоуправления.

Особое внимание следует посвятить диссеминации информаций: ис
пользованию каждым отдельным лицом информациях о кадрах. Тем самым 
уменьшится стремление отдельных лиц персонализировать организацию и 
станет меньшей сила тяготения организации социализировать отдель
ных лиц.

Различаем два основных потока информации: секвенциальный, в 
целях обработки и отбора, а также формулировки альтернатив для прин
ятия решений с помощью специальных службе, вертикальный — опреде
ленным руководительским уровнем с целью координации и, наконец, го
ризонтальный — всеми работниками с целью подготовления процесса прин
ятия решений в кадровской политике предприятия или учреждения.

Необходимо указать и на прагматическую сторону информацийна 
ее ценность, что является особенно важным для включения подсистемы
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информаций о кадрах в целое всей системы информаций трудовой орга
низации.

Наконец, с помощью таблиц выявляется возможная организация под
системы информаций о кадрах в рамках какой-либо крупной организации 
и указывается на растущую необходимость полидисциплинированного при
влечения специалистов: сьстема инженеров, функциональных аналитиков, 
психологов, юристов, экономистов и других работников в развитии сис
темы информаций любой крупной организации.

SUMMARY

The informaion system and the development of personnel

In the application of information, special attention should be given to 
research on personnel policy and the use of a developmental system or in
formation so that data on personnel can be collected, ordered, elaborated, 
used and memorized. On the basis of such data a personnel policy can then 
be pursued on both the organizational and the social plane.

In the present phase of development in Yugoslavia it is essential that 
relationships and connections be determined between individual parts of 
the system and functions in the organization which are created by a deve
loped system of information trader conditions of self-management. In this 
respect we canot entirely rely on foreign experiences because our organiza
tion is »horizontal« while elswhere in the world these experiences are pre
vailingly collected within the framework of »tall« hierarchical organisms. The 
difference in organization requires the emergence of new forms for using 
information which are characteristic of self-management.

Special attention should be paid to the dissemination of information: 
the use of data on personnel by any individual. This will reduce the effort 
of individuals to personalize organization and decrease the rigid pressure of 
organizations to socialize individuals.

Three basic flows of information can be differentiated: a sequential 
one towards specialized services for elaboration and selection as well as the 
preparation of alternatives for decision-making; a vertical one towards dif
ferent leadership levels for the sake of coordination, and finally a horizon
tal one towards all employed for the sake of preparing them for the proces
ses of decision-making on personnel policy of an enterprise or institution.

It is necessary to point to the pragmatic side of information; its value. 
This is significant especially for the sake of incorporating subsystems of in
formation about personnel within the information system of a working or
ganization.

Finally, the tables show the possible organization of information sub
systems on personnel within a larger organization, and point to the necessity 
of a larger multi-disciplinary engagement of specialists; a system of engine- 
eres functional analysts, psychologists, jurists, economists and others in the 
development of the information system of any larger organization.

RÉSUMÉ

Le système d'information et le Développement des cadres
Dans le domaine de l’application des informations l'attention est portée 

surtout sur l’étude de la politique de cadre et l'utilisation du système déve
loppé des informations, afin que les documents relatifs aux cadres puissent 
être recueilles, classés, élaborés, utilisés et interprétés. En se basant sur les 
documents classés relatifs aux cades il devient possible de diriger la politi
que de cadre tant sur le plan d’organisation que sur le plan social.



842 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАDans cette phase de développement en Yougoslavie, il est essentiel de déterminer les liens et lés rapports que le système d'information fait naître dans les conditions de l’autogestion entre les diverses parties du système et des fonctions dans l’organisation. Dans ce cas nous ne pouvons pas nous appuyer entièrement sur les expériences étrangères, car notre organisation est »horizontale«, tandis que dans le monde les expériences sont recueillis dans la plupart des cas dans les cadres des organismes hiérarchiques »restreints« (tall). Une organisation différente provoque la manifestation de nouvelles formes de l’utilisation des informations pour l’autogestion.Il faut consacrer une attention particulière à la dissémination des informations: l’utilisation des documents relatifs aux cadres de la part de chaque individu. De cette manière diminueront les efforts de l’individu de personnaliser l’organisation et la pression exercée par l'organisation de socialiser l’individu deviendra moins rigide.Nous distinguons deux courants fondamentaux des informations: le courant de séquence; aux services techniques dans le but de l’élaboration et de la sélection ainsi que de la préparation des alternatives pour les décisions à prendre, vertical — à des inveaux déterminés de direction aux fins de coordination et, enfin, horizontal: à toutes les personnes qui ont un emploi aux fins de préparation pour les processus de décision dans la politique de cadre de l’entreprise ou de l’institution.Il est nécessaire aussi de souligner le caractère pragmatique de l'information: sa valeur, ceci est surtoutimportant pour qu'on puisse enchâsser le sous-système des informations relatif aux cadres dans l’ensemble du système d’information de l’organisation de travail.Enfin, on représente par les tableaux l’organisation possible du sous- -système d’information relatif aux cadres dans la sphère d’une plus grande organisation et l'attention est attirée sur la nécessité d’un plus grand engagement polydisciplinaire des spécialistes: système ingénieurs, des analystes fonctionnels, des psychologues, des juristes, des économistes et d’autres dans le développement du sistème d'information du chaque organisation de plus grande importance.


