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НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ: ИНТЕРДИСЦИПЛИ- НАРНО РАЗМАТРАЊЕ ДРУШТВЕНО—ЕКОНОМСКИХАСПЕКАТАУ остваривању двогодишњег програма рада UNESCO-a: Међународног савета за друштвене науке — Европског координационог центра за истраживања и документацију y друштвеним наукама, југословенска делегација je прихватила организацију научног скупа на тему „Нове технологије y јавној управи: интердисциплинарно разматрање друштвено- -економских аспеката" (New tehnologies in public administration: socio-economic aspects from an inter-disciplinary viewpoint;. Тему je утврдио Програмски комитет Савета директора Центра крајем 1986. године, уз образложење да je тематика скупа кључна проблематика y јавној управи развијенихземаља. Скуп je одржан уЗагребу од 13—15. новембра 1987. годи- не. Координадија овог међународног научног скупа поверена je Центру y Бечу, a организа- ција y Југославији — југословенском директору y Савету директора Центра. Скуп je отво- рио Т. Џунов, ректор Универзитета „Кирил и Методиј" из Скопља.Основни циљ скупа било je пружање научног увида y искуства стечена при увођењу но- вих информатичких технологија y јавну управу. Расправа на скупу ce одвијала с интерди- сциплинарног становишта; разматране су друштвено-економске последице примене ин- форматичке технологије, како y државној управи — централној и локалној, тако и y орга- низадијама јавних служби. Основна питања која су разматрана односила су ce, пре свега, на следеће теме: (а) хуманистички и психолошки аспекти модернизације јавне управе — примена нових технологија рада као што су word-proccesor-i и персонални компјутери; (б) оспособљавање кадрова за обављање делатности јавне управе; (в) промена y радном про- цесу и квалитету рада и рдционализација кадровских процеса; (r) финансијски аспекти уво- ђења нове технологије y јавну управу; (д) правна питања везана За увођење нове технологи- јеу јавну управу; (ђ) организација и методи y раду јавне управе y условима примене инфор- матичке технологије.Постављена тематика je разматрана не само презентирањем ставова са становишта различитих друштвених наука (нпр., економије, права, организације и рада, психологије, социологије, науке о управи и др.), већ (посебно y дискусији) и са становишта међусобног интердисциплинарног концептуалног и методолошког дијалога, као резултата интеграци- је различитих научних дисциплина и напора да ce анализирају и научно интерпретирају комплексне појаве y раду и организацији савремене јавне управе. У том смислу, y оквиру презентираних реферата, као и y оквиру веома плодне дискусије, анализирана су и разма- трана комплексна питања која су, између осталог, обухватила и следећу проблематику примене нове техноло.гије y јавној управи: (а) утицај нове технологије на садржај рада, ме- тоде и процесе y јавној управи, посебно са становишта ефикаснијег и рационалнијег рада управе, са једне, као и ефикаснијег остваривања права и интереса корисника услуга и грађа- на, са друге стране; (б) утицај информатичке технологије на односе y управи, посебно на њену организациону структуру и диференцијацију y оквиру управног система као целине; (в) захтеве нове технологије y погледу стручности и квалитета кадрова y јавној управи, по- себно y односу на њихово стручно образовање и специјализацију; (г) компатибилност ин- форматичке технологије y појединим организационим подсистемима јавне управе, посеб- но y односу државне управе и организација јавних служби; (д) правна питања — постојећа и новостворена, везана за примену информатичке технологије y раду јавне управе, посебно y односу на законодавну регулативу и средства правне заштите личних података y компју- теризованим информационим системима; (ђ) политика, и други облици контроле јавне управе y условима апликације информатичке технологије. У оквиру рада скупа посебно je био представљен и југословенски потпрограм реферата и дискусија наших научних и струч- 
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них радника који ce баве проблематиком управе и, посебно увођењем информатичке техно- логије y њен рад, са циљем упознавања стране научне и стручне јавности из ове области са југословенским истраживањима и искуствима y овој области.У оцени рада скупа посебно je истакнут значај компаративног сагледавања ових пита- ња, пре свега, y пракси европских земаља, као и интердисциплинарна интерпретација и Са- гледавање теоријских анализа и практичних искустава којим ce омогућава целовито сагле- давање сложене социо-економске проблематике увођења нове технологије y јавну управу. Истовременсх, закључено je да ce приступи припреми поеебне публикације y овој актуелној проблематици.Међународни, али и изразито радни карактер скупа, потврђен je учешћем тридесетак представника из дванаест, претежно европских земаља, као и представника међународних организација из ове области (HAS, EGPA и др). Радни језик скупа био je енглески.На научном скупу „Нове технологије y јавној управи" поднети су и следећи реферати: М. J. P. Baquiast (HAS — Међународни институт за управне науке, Секретар међуресорног комитета за информатику и биротику y управи — Париз) Тендениџје У електронској обра- 
ди података и њихов утиирј на медернизацију управе; У. Бинг (Универзитет y Ослу — Правни факултет) Компјутерски системи за јавну управу: утиирј на процес доношења 
правних одлука; академик Е. Браун (Аустријска академија наука — Институт за друштвено-економска истражив^ња ц технологију) Промене y свету телекомуникаиџја и 
утиирј на јавну управу; С. Е. Eberle (Универзитет y Хамбургу — Семинар за управне Hay- Ke) Нове Шехноло! uje y јавној управи — правни и ор1анизациони оквири y СР Немачкој"; Р. Годец (Правни факултет y Љубљани) Утиирј техничкоЈ üpoïpeca на управно право; К. Grimmer (Универзитет y Каселу — Одсек за аутоматизацију управе) Упошреба информа- 
тичке технолсн ије ради иовећања квалитета рада управе — радно-opiанизациони, еко- 
номски и аспект иружања услу1а; V/. Hartman (Erasmus универзитет, Ротердам) Велики и 
микрокомПјутерски системи — gea супротстављена света; Е. Кандева-Спиридонова (Правни. институт, Бугарска академија наука, Софија) Искуство y примени администра- 
тиено! дискреиионо! овлашћења y овим условима; Д. Кавран (Правни факултет y Београ- ду) Закони и Ирописи о информационим сисШемима — развој и Иримена; академик V. Knapp (Правни институт, Чехословачка академија наука) Неки Правни аспекти примене 
нових Шехноло1 uja y јавној управи; Ј. Крегар (Правни факултет y Загребу) Настанак îüex- 
нолошко! оптимизма; М. Y. Neuville (Министарство образовања — Одсек за иновацију и иову технологију, Париз) Управљање новим техноло1ијама и обновајавнихслужби; H. G. Lauenroth (Академија наука — Институт за теорију, историју и организацију наука, Бер- лин) Иноваиџоне страте1 ије за нову техноло! ију — компјутерски сценарио и ње1 ова оир- 
на; С. Лилић (Правни факултет y Београду) Зашшита података и нове Спехноло1ије ујав- 
ној управи; L. Lorintz УтиирЈ нове 1пехноло1 uje на јавну управу — правни приступ; И. Палмунд (Универзитет y Стокхолму) Тежња за конШролом над информаОшчком техноло- 
iијом y јавноЈ управи; академик Е. Пусић (Правни факултет y Загребу) Управна динамика 
— технолошка база и opiанизациона над1радња; B. А. Расудовски (Институт за државу и право, Академија наука, Москва) Hoea обележја y oplанизовању јавне управе научно1 и 
техничко! üpoïpeca y СССР); Т. Савић (Академија друштвених наука и друштвеног управ- љања, Софија) Развој Планирања и нова информаирона технолслија; Н. Schaffer (Универ- зитет y Салзбургу — Институт за уставно и управно право) Hoee шехнолслије y јавној 
управи: друштвено-економски U административно-правни аспект — случај Аустрије; ј. Snellen i W. van De Donk (EGPA — Европска група за јавну управу) Нека дијалектичка 
искуства информатизације јавне yüpaee; Л. Штурм (Правни факултет y Љубљани) Прав- 
ни аспекти зашШите података y савременим информатичким друштвима; Г. Трпин (Ин- ститут за јавно управо, Љубљана) УШиирј технолошко! развојана јавну управу; Ј. ван Да- лен (Универзитет y Tvente — Факултет управних наука, Холандија) Тенденирје и проблеми 
електронско'1 Ipaga; Р. Vasarhelyi (MTA—STAKI, Будимпешта) Уло1а чувара информаци- 
ја y компјуСОеризованој јавној управи; Е. Veldhiuzen (Erasmus универзитет Ротердам) Ра- 
звијени информаиџони сисОЗем y јавној управи: ор1аниЗационе последице и ризици.
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Саветовање je оцењено као веома успешно и радни комитет je закључио да ce крајем 1988. године приступи припремању наредног скупа са тематиком „Информациона техно- логија и услужна оријентација јавне управе", који ће између осталог разматрати и пробле- матику „Информациона технологија y јавној управи — утицај грађана". Припрема je y то- ку.

др Стеван Лилић
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